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A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.
M egjelenik hetenkint egyszer, vasárnap.
Mftzetétl á r : Negyedévre 2*50 P. Egye* sxáa ára 16 fillér.

H riítte e k feladhatók Fodor Fenne Id á n - te papIrkerakedteébeB la.
H iszek egy Istenben, h iszek egy hazában,
H iszek egy Isteni őrök igazságban,
H iszek M agyarország feltám adásában. Ámen.

A n e m z e ti g o n d o la t
g y ő ze lm e .
A legutóbbi napok legfontosabb világpo
litikai eseménye kétségtelenül a német válasz
tások eredménye volt. Tizenkét hónap alatt
immár harmadszor járult a német nemzet a
szavazó urnákhoz, hogy állampolgári köteles*
ségéhez hiven politikai véleményének és aka
ratának kifejezést adjon, igazi célját azonban
csak ez a mostani, harmadik választás érte el.
Most adott határozott és félre nem érthető vá
laszt a német nemzet túlnyomó többsége arra,
hogy az immár ellenállhatatlan erejű mozga
lommá izmosodott nemzeti szociálizmusra, tehát
az újjászülető nemzeti gondolat képviselőire
bizza-e a birodalom ügyeinek irányítását, vagy
beleegyezését adja-e ahhoz, hogy a német nép
sorsa továbbra is a nemzetközi marxizmus : a
szociálizmus és a kommunizmus osztályharcá
nak. társadalomellenes törekvéseinek szabad
prédája maradjon.
Valóban, a német választások eredménye
nem egyéb, mint Európa egyik leghatalmasabb
népének tanuságtétele a nemzeti gondolat mel
lett. Ezeken a választásokon az alkotmányos
ság legtisztább fegyvereivel győzedelmeskedett
a német nép vezérének, Hitler Adolfnak a
mozgalma s ezzel együtt győzött és diadal
maskodott a német nemzeti lélek, amely hosz-

Napok.
Hej, sok szomorú hétfők, keddek,
Csütörtökök és péntekek!
Szombat, vasárnap, köznap, ünnep:
Mind, mind hozzák a könnyeket.
Nyültes naptárak . . . sorra nézem :
Beróva gyászok, temetés . . .
Kevés örömre mennyi bánat
S a szép napokból oly kevés.
Ha jönne egyszer, ó, ha jönne
Ravatalos legszebb napom ! . . .
A csend, a béke rámköszöntne
S megfagyna márvány-ajkamon.
Radványné Ruttkay Enma.

Cigánybecsűlet.
Irta Caligula.
Bagi Jóska volt a neve tulajdonképen, de
csak Cigány Jóskának ismerte mindenki. Annak is
megvolt az oka. Mert Bagi akadt a faluban több
is,d e cigány, az egyedül volt Jóska maga. Egyet
len feketeképü fáraóivadék, nem volt több.
Bagi Jóska I Most is előttem van kitaposott
sarkú lakkcipőjével, fényesrevasalt. kissé kurta
feketenadrágjával, állandóan rettegő, mély tüzü
szemeivel. Úgy él emlékemben, mint a gyermek
kor tündérhösei, János vitézei. Azóta az emléke
zések színezték ki alakját bennem. Regényhflsnek

Felelős szerkesztő:
Ifj. Matkovich László.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Veszprém, F ü red i-te lep 11. (Telefon 66 )
Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba,
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

szu és keserves évek tétovázása után ismét
önmagára talált, hogy a birodalom jövőjének
egy szebb és nyugodtabb korszakát készítse elő.
Sok-sok eszlendő nehéz küzdelmei, véres ese
ményei és szomorú tanulságai vezették a német
népet a nemzeti gondolat diadaléhoz, a helyes
ut végső felismeréséhez.
A világháború gyászos vége után a né
met birodalomban is — miként nálunk — be
következett a régi állami és társadalmi rend
összeomlása, a császárságból köztársaság lett,
s az ország ügyeinek irányítása az összeom
lás zűrzavarában megnagyobbodott szociálde
mokrata párt kezébe került. A német polgárság
ereje, önfegyelme, józansága megmentette ugyan
a birodalmat a kommunista rémuralom Orosz
országban és hazánkban oly jól ismert borzal
maitól. de azt már nem tudta megakadályozni,
hogy Németország ezidőtől kezdve a legádázabb
osztályharc és a legszélsőségesebb pártpolitikai
küzdelmek színhelyévé váljék. Ezekben az évek
ben indult el hóditó útjára a nemzeti szoci
álizmus, Hitler Adolf mozgalma. Eleinte csak
néhányan verődtek össze a vezér körül, olyan
férfiak, akik éles szemmel látták meg a német
népet fenyegető veszélyt, amelyet a nemzet
közi marxizmus, a szociáldemokrácia és a
Moszkvából irányított és pénzelt kommunizmus
zúdított a birodalomra. Ezek a férfiak elhatá
rozták, hogy a szociálizmus téveszméitől elvakitott német népet kiragadják a nemzet
köziség és osztályharc fertőjéből s megteremtik
az uj, a harmadik német birodalmat.
Szerény keretek között, alig néhány em
berrel indult meg ez a mozgalom, azonban
minden akadály és nehézség ellenére évek
kemény és áldozatos munkája érán horogke

resztes zászlója alá iudta csoporlositani elő
ször a nemzeti eszméért lelkesülő ifjúságot,
majd a szociálizmus meddő harcaiban elfásult,
kiábrándult és a kommunizmus rémségeitől
visszarettenő német tömegek nagyrészét. Győ
zött, mert győzedelmeskednie kellett Hitler
Adolf mozgalmának, amely a kor két vezető irány
eszméjét : a nemzeti gondolatot kapcsolta össze
a szociális haladás gondolatával s ezzel be
bizonyította nemzetének, hogy a dolgozó osz
tályok helyzetén lehet javítani, a társadalmi
rend igazságtalanságait, egészségtelen kinövé
seit lehet orvosolni anélkül, hogy a haza és a
család, a magántulajdon és a nemzet fogalmát
kellene megtagadni. A nemzeti szociálizmusnak,
de az olasz fasizmusnak is az a felbecsülhetet
len s az egész világra kihaló jelentősége, hogy
: felismerte és értékelte a dolgozó falusi és városi
1 polgárság igazi érdekeit s a szociális haladás
mindenképen helyes és korszerű eszméjét a szo
ciálizmus egyeduralmából kimentette és a nem
zeti törekvések középpontjába állította.
A magyar nemzetnek minden oka meg
van, hogy a német választások eredményét és
a nemzeti szociálizmus diadalát örömmel és
megelégedéssel üdvözölje. Megcsonkított orszá
gunkban és a gazdasági válság árnyékában
mi is harcot vívunk a nemzetköziség sötét
hatalmaival, amelyek — hacsak rövid időre is
— már megmutatták igazi arculatukat ebben
az országban. Ezt a nemzetet — bármennyire
is megnehezült a sorsa — nem kell félteni
Moszkva alattomosan lázitó álapostolaitól, mert
a magyar nép leikétől idegen a szociálizmus
nemzetközisége és utolsó leheletéig ragaszko
dik ahhoz a hazai röghöz, amelyet egy évezred
éven át vérrel és verejtékkel öntözött.
(s)

beillene, nem hagyott nyugtot ez a történet sem.
El kell mesélni róla.
Viharos, zimankós idő volt akkor. Téli dél
után. A szél vadul csapkodta a megfagyott apró
hószemecséketaz ablaktáblákhoz. Az ember ilyenkor
a házőrző ebet is megtűri maga mellett a szobá
ban. Odakünt topogás, valaki rázza a ruhájáról a
havat. Aztán kopogtat. Jóska volt. Arca kitüzesedve
a hideg a széltől, elnyűtt kabátja még most is tele
hóval. Dideregve engedelmet kért. Odaállítottam
a kályha mellé.
— Mi szél hordoz erre ilyenkor Jóska! Ilyen
kutyának való időben?
— Bizony tekintetes uram a szél hozott ide,
de más is... — azzal olyan arcot vágott, hogy biz
tosra vettem már, mi fog következni.
— Nagy baj van tekintetes uram !...
— No, nehogy nagy feneket keríts neki, nyögd
ki csak őszintén, mi bántja a lelkiismeretedet ? —
Tudtam, hogy valami pénzbeli kimerülés lesz,
hagytam csak, hadd beszélje ki magát.
— Tekintetes u rl Megingott a gazdasági
helyzetem...
— Adósság? — vágtam közbe, mindig igy
szokta kezdeni.
— Becsületbeli, könyörgöm tekintetes uram
— vallott Jóska.
— Az nagy baj Jóska! — mondogattam
komoly arccal, bar mosolyogni tudtam volna,
ismerve Jóska becsületbeli dolgait. Valakinek min
dig tartozott a családban. Ha nem tudott fizetni
a kitűzött időre, akkor a másikonktól kért kölcsön.
Ha az apámnak tartozott, akkor tőlem kért, ha
nekem tartozott hasonlóan, akkor az apám segí

tette ki. Mindig igy volt. De meg is adta, ha
pénze volt, vagy lemuzsikálta a legtöbbször.
— Hát kinek tartozol? — vallattam tovább.
— Az öreg tekintetes urnák, könyörgöm és
ha lenne szives a fiatal tekintetes ur...
— Itt a baj Jóska, mert nekem sincs egy
megveszekedett garasom se.
Ez kellett csak Jóskának. Akinek a háza
leég, vagy vagyonát elveszti, nem vághat keser
vesebb arcot. Jóska összes reményét veszítette
el. Minden bizalma bennem volt. Most mi lesz?
Ezzel a becsületbeli adóssággal meg már annyira
voltunk, hogy igazán komolyan vette Jóska is.
Cigány volt, de ritka becsületes cigány. Mikor
láttam, hogy mennyire kínlódik, arcán még a
hideg izzadtság is kiütközik, egészen megsajnáltam.
Meg kellett vigasztalnom.
— No azért nem akasztanak fel Jóska, ha
másként nem lehet, majd szólok apámnak és át
íratjuk az adósságot az én nevemre.
— Köszönöm tekintetes uram — könnyeb
bült meg Jóska. — Hiszen tetszik ismerni engem...
— Jól van Jóska !
— Az Isten áldja meg tekintetes uram!
— Már mész is Jóska ? Ráérsz !
— Nem lehet tekintetes uram. A Bárányban,
tetszik tudni, nem lehet tovább menni — hunyor,
gatott kaján szemekkel Jóska.
— Értelek, csak eredj. — Bankó kimuzsiká
lás lesz ma, ahogy én ismerem a Jóskát. Mert
ahhoz éttett igazán. Mestersége volt, de meg is
felelt neki. Olyan szívvel-lélekkel kezelte a vonót,
hogy a bankók kifordultak a zsebekből, — ha
voltak bennük.
(Folyt, köv.)
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a legjobb természetes hashajtó,
ési szerepénél fogva g y o rsan
e l t á v o i í j a a káros b a k t é r i u m o k a t

Márciusi ünnopségfek.
A nemzeti ünnep napján, március 15-én a
veszprémi templomokban ünnepi istentiszteletek
lesznek. És pedig a püspöki székesegyházban és
az ev. templomban d. e. 9, a ref. templomban 10,
az izr. templomban d. u. 4 órakor. A márciusi
ünnepségekről a következő értesülést kaptuk:
Veszprém varos közönsége ezévi márciusi
hazafias ünnepélyének rendezésére a polgármester
a Veszprémi Róm. Kát. Legényegyletet kérte fel.
Az ünnepség március 14-én, kedden este fél 9
órakor a Petőfi.szinházban lesz s műsora a követ
kező: 1. Pappváryné—Szabados: „Hiszekegy- ,
énekli a veszprémi dalárdák összkara. 2. Vályi
Nagy G éza: „Magyar tavasz-, szavalja Végh Be
nedek. 3. a) Lányi; „Tavasz elmúlt- ; b) dr. Já
ro s i: „A revízió- ; c) Major I : „Esküszünk mi
székelyek- , énekli Szóka Imre, zongorán kiséri ifj.
Raák Endre. 4. Ünnepi beszédet mond Pintér Jó
zsef, a Magyar Kát. Legényegyletek Orsz. Szövet
ségének ügyv. alelnöke. 5. H u b er: „Fohász- ,
énekli a veszprémi dalárdák összkara, 6. Dr. Krüger Aladár: „Mozdonyok beszélgetnek Aradon- ,
szavalja Szalay Alajos. 7. „Himnusz", énekli a
veszprémi dalárdák összkara, amelyeket Gaal Sán
dor, a királydijas Veszprémi Dalegyesület karigaz
gatója vezényel. Az ünnepségre belépődíj nincs,
azonban a földszint első négy sorát a hatóságok
kiküldöttjeinek tartják fenn, a páholyok és az er
kély pedig csak a hatóságok és egyesületek utján
a hölgyek részére kiadott jegyekkel foglalha
tók el.
A Veszprémi Református Ifjúsági Egyesület
március 15.-én, szerdán d. u. 5 órakor a ref.
templomban vallásos-hazafias estet rendez, amelyre
Veszprém város közönségét szeretettel meghívja az
elnökség. M űsor: 1. Kezdő ének 38. dics.2 Gyü
lekezeti ének XC. zsolt. 1. vers. 3. Ima, Demjén
Márton ref. lelkész. 4. Ref. elemi énekkar énekel
Makay Z. ig.-tanító vezetésével. 5. Szaval Kovács
Piriké. 6. Mister Englardt angol ref. lelkész be
szédét tolmácsolja Boda József ref. hitoktatólel
kész. 7. Hegedűn játszik Agárdy Jenő, orgonán
kiséri Takács Andor. 8. Bibliamagyarázat, ima,
Makár Iános ref. s.-lelkész, elnök. 9. 37. dicséret.
10. XXVIII. zs. 1. verse.
A Veszprémi Evangélikus Keresztyén Ifjúsági
Egyesület március 12.-én, holnap vasárnap d. u.
4 órakor az ev. elemi iskolában rendez márciusi
ünnepélyt, amelyen az ünnepi beszédet Halász
János ny. ig. tanító mondja. Ezenkívül egyházi
ének, kezdő és záró ima, szólóének, szavalatok és
színdarab fogják az ünnepi műsort gazdagítani.
A Veszprémi Iparoskör, hagyományaihoz
híven, március 15.-én, szerdán este 8 órakor
hazafias ünnepélyt rendez, amelyen közreműköd
nek Nacsády József ikn. titkár, Freund Iduska
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a szervezetből.

Csernák László és Gyökér Tibor. Kérjük a kör
tagjait, hogy ünnepélyünkön minél számosabban
jelenjenek meg. Az ünnepélyen való részvétel tel
jesen díjmentes, az eddig rendezett kultur- est ik
nívós sikerei garantálják, hogy az Iparoskör elő
adásain mindenki csak jól érezheti magát. Vendé
geket szívesen és szeretettel lát az elnökség.
A Petőfi Kör is megrendezi évenkint szo
kásos márciusi ünnepé'yét, éspedig március 19. én,
jövő vasárnap este, saját helyiségében. Az ünnepi
szónok Nyakas János keresk. isk. tanár lesz. Ezen
kivül a kör műkedvelő tagjai változatos és az ün
nephez mé!tó műsor keretében fognak szerepelni.
A Veszprémi Keresztény Földművelők Egye
sületében (Gazdakör) szintén márc. 12,-én, holnap
vasárnap este 7 órakor lesz a márciusi ünnepély,
ami egyúttal a városi ikn. albizottság által rende
zett közműveltségi tanfolyam záróünnepélye is lesz.
Az ünnepi beszédet Csornai Kálmán gazdálkodó
mondja, Bauer Mihá'y, Jung József. Spengler Má
ria, Schmidt Erzsébet, Szauber Ferenc, Ujj Ferenc
és Vingelmann Sebestyén tanfolyam hallgatók pe
dig szavalni fognak.

Városi közgyűlés Pápán.
P ip irő l jelentik: Pápa város képviselőtestü
lete héttőn délután igen látogatott rendkívüli köz
gyűlést tartó t Az elnöklő Hamuth János polgármester kegyeletesen elparentálla Kiss Tivadar el
hunyt v. képviselőt, akinek emlékét jegyzőkönyvben
örökitelták meg, családjához pedig részvétiratot
intéztek. Ar elhunyt helyébe vitilis jogon dr. Kar
dos Károlyt hívják be. A pelgirmester bejelentései
során közölte özv. gróf Apponyi Albertnénak a
részvété t nyilvánítóit köszönetét, továbbá, hogy a
vármegye kisgyülése az ő megválasztása ellen be
adott ftlebbezést elutasította, s hogy a kisgyülés
több városi határozatot jóváhagyott
Ezután a legutóbbi ütésen elhangzott inter
pellációkra ado't választ. A Paupera-féle 100 miliós
ajándékozási ügyben fölvilágositást kért Tenztinger
József volt polgárme8terlől és a Pénzintézeti Köz
ponttól, s még tovább folytatja a nyomozást. A
hordójelző hivat”! eddig azért nem kezdhette meg
a működését, mert a vármegye kisgyülése a vo
natkozó szabályrendeleten többször módosított. A
pápai dohánygyár beszüntetésére vonatkozólag pe
dig a bpesti dohányjövedé'ti központnál azt a vá
laszt kapta, hogy a beszüntetésről egyáltalán nincs
szó. A bejelentéseket tudomásul vették.
A napirend keretében tudomásul vették a
tisztviselők fizetéscsökkentését, ami a városnak
8150 P megtakarítást jelent. A kártya vigalmiadé
nak kérdésénél Böhm Samu, dr. Fehér Dezső és
dr, Kende Ádám a vendéglősök és kávésok érde
kében a vigalmi adó fölfüggesztését indítványozták,
míg a polgirmester és dr. Hoffner Sándor a sza
bályrendelet eredeti szövegezése mellett foglaltak
állást 8 a polgármester kijelentette, hogy hajlandó
a legméltányosabb átalányegyeBségre is. A köz
gyűlés azonban a fölfüggesztés mellett döntött A
szervezeti szabályrendelet egyes pontjainak módo
sítása után helyeslőleg tudomásulvet'ék, hogy a
Cinca-árkot, inségmunka igénybevételével, 45 ezer
darab téglával beboltoztalták. Az Orsz. Színészegyesület a színpad nagyobbitisára stb. 2000 P
kölcsönt adott a városnak három évre. A pótmun
kákat, a jó idők beálltával, az uj moziépületnél
végrehajtják. A mozinál a jegyellenőrzést ezentúl a
hivatalos személyzettel látják el.
Még több segély, kegydij, lakbér elengedési
és leszállítási stb. kérdé I tárgyaltak ezután, majd,
tekintettel arra, hogy a 90 nél többre szaporodóit
városi szegények céljára az Asziszi Szent Ferencutcai 6. sz. házára a városnak szüksége van, el
határozták, hogy ott a bérlőnak fölmondanak. Vé

gül Rutp Jenő a személfuvarozási szabályrendelet
módosítása, Boscowitz Sámuel a pöcegödör-tisztogatás és fuvarozási dijak tárgyában interpellált,
amire a polgirmester megnyugtató válaszokat adott.
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— Szem élyi h íre k . Dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök kedden Bpesten az Aquinói Szent
Tamás Társaság közgyűlésén elnökölt s egy ma
gasztos szellemű bölcseleti megnyitó előadást tar
tott. Szerdán pedig részt vett József Ferenc kir.
herceg kisfiának keresztelőjén. A főpásztor a jövő
héten a bpesti püspökkari konferencián vesz részt.
— Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja
hétfőn hivatalos ügyekben Bpestre utazik. — Dr,
Óvári Ferenc felsőházi tag — amint örömmel ér
tesülünk, — minapi balesetéből teljesen főiépült
s már látogatást is telt a főispánnál s több jó
barátjánál.
— E gyházi h íre k . A veszprémi megyéspüspök id. Novák Béla pápateszéri káp'ánt Vaszarra
adminisztrátorrá, Pozsgay Márton vaszari káplánt
Zalaszentlászlóra ideiglenes adminisztrátorrá ren
delte ki. Gulyás József bakonyszombathelyi káplánt
pedig Rédére küldötte ki káplánnak.
— Lelkigyakorlatok. A veszprémi katolikus
társadalom részere a nagyböjtben sorozatos lelkigyakorlatok lesznek, többnyire vidéki lelkiatyák
vezetésével. így márc. 12.-től 19.-ig munkások és
munkásnők számára a Szent Vince Otthonban
Juhász Irén kapucinus atya, márc. 13, 14. és 15.
napjain az iparostanonc-iskolában a növendékek
részére Pintér József pápai káplán, az Orsz. Közp.
Kát. Legényegylet elnöke tart lelkigyakorlatot.
Zircről jelentik: A zirci apát a zirci katolikus
férfiak lelkigyakorlatrinak vezetésére P. Somogyi
Jenő jézustársasági atyát hívta meg.
— Lelkészválasztás. Enyingtől jelentik: A
lajoskomáromi evangélikus gyülekezet marc. 12 én,
vasárnap tartja lelkészválasztó közgyűlését. Az
előjelek szerint a választás egyhangú lesz s a hí
vek valószínűleg Kocs Lajost, a jelenlegi h. lel
készt választják m egdr. Schitt Gyula örökébe.
— Mór lehet jelentkezni a Soli Deo Gló
ria Szövetség virágvasárnapi konferenciá ára (ápr.
9 — 10— 11.) Részvételi dij 10 P, a lehető legna
gyobb vasúti kedvezményről gondoskodnak. Rész
letes programot érdeklődőknek szívesen küld a
központ: Bpest, IX. Üllői ut 25. I. Jelentkezésnél
4 P küldendő be a 12.651. sz. csekkszámlán.
— Lampérth Géza a Petőfi T ársaság tisz 
teletbeli alelnöke. Bpesti híradás nyomán kö
zöltük, hogy dr. Lampérth Géza, a nagynevű ma
gyar iró, vármegyénk szülötte és büszkesége, egész
ségi okokból lemondott a Petőfi Társaságnál hét
éven át viselt főtitkári tisztéről. Most arról érte
sülünk, hogy a Petőfi Társaság éves közgyűlése
Lampérth Gézát, hosszas, értékes munkásságának
elismeréseképen, egyhangúlag tb. alelnökévé vá
lasztotta.
— Bélák Endre devecseri főszolgabíró
jubileum a. Devecserből jelentik: Bélák Endre, a
devecseri járás köztiszteletben álló főszolgabirája
most töltötte be közszolgálatának 25. évfordulóját
s ezalkalomból Devecser község s az egész járás
a múlt szombaton igen meleg ünneplésben része
sítette. A jubileumi ünnepség, mintegy 800 főnyi
ünneplő közönség részvételével, a devecseri N ép
házban délelőtt megtartott díszközgyűlés keretében
folyt le, amelyet Markos Gyula, Devecser község
bírája nyitott meg, szeretetteljes szavakkal üdvö
zölvén a küldöttségileg meghívott jubilánst. A
devecseri kerület nevében, annak illusztris kép
viselője, dr. Schandl Károly ny. államtitkár mon
dott mélyérzéiü, retorikai szépségű üdvözlőbeszé
det, amelyben hangoztatta, hogy a főbiró a háború,
a forradalom és proletárdiktatúra alatt, amikor be
börtönözték é3 halálraitélték, kiválóan megállotta a
helyét. Majd egy arany szivartárca átnyujtása
mellett Antal Lajos c. kanonok, somlóvásárhelyi esperes a devecseri járás, dr. Jókay-Ihász
Miklós földbirtokos a járás gazdaközönsége, Ko
vács István ipartestületi elnök, az iparos társada
lom, Sebestyén Sándor a járásij jegyzőegyesü
let nevében szárnyaló szavakkal köszöntötték az
ünnepeltet. Valamennyi szónok annak a ragasz
kodó, meleg szeretetnek és nagyrabecsülésnek adott
kifejezést, amit az egész járás közönsége érez fö-
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2 P helyett 50 fillérért
óriási választékban kaphatók
FO D O R FERENC könyvkereskedésében.
bírája iránt, aki hosszas közszolgálata alatt népé
vel szívben-lélekben egybeforrva s annak érdekeit
mindenkor a legjobb tudása szerint előmozdítva
érdemelte ki járásának osztatlan megbecsülését és
háláját. Bélák Endre mély meghatottsággal mon
dott köszönetét az ünneplésért. A diszközgyü é-t
a Bellavits-féle vendéglőben 200 terítékes társas
ebéd követte, amelyen a jubiláns főbíróra többek
között Schandl Károly, Antal Lajos kanonok, Csá
szár Károly padragi ref. lelkész, Somogyi Károly
somlószöllősi ev. lelkész, a tiszttársai nevében
Molnár Imre tb. főszolgabíró s a kisgazdák ré
széről vitéz Barcza József mondot ak pohárköszöntőt.
— A dom ányok a v eszp rém i in ség ak ció ra.
Veszprém város Szegény ügyi Bizottsága közli:
Újabban az inségakció részére az alábbi adomá
nyok érkeztek: Élelmi cikkek: N N. 85 kg. O ás
liszt, Mü’ler Vilmosné 10 kg. bab, 10 kg. lencse,
5 kg. rizs, 6 kg. O-ás liszt és 3 kg. főző dara,
Polhammer Jánosné 5 kg. bab és 2 kg. vöröshajma. Ruhanemüek: Parraghy Béla teológus
1 férfi nadrág, Müller Vilmosné 1 női ruha, 1
leányka ruha, 1 blúz. 1 férfi kabát és 2 pár leányka
cipő. Az adományokért hálás köszönetét mond a
Szegényügyi Bizottság.
— „C red o " g y ű lés. A veszprémi „Credo*
egyesület március 12.-én, vasárnap d. u. 5 órakor
tartja szokásos összejövetelét a Kát. Kör. nagyter
mében. Előadást tart dr. Simon György prelátuskanonok. A vezetőség kéri a tagok megjelenését.
Vendégeket szívesen látnak.
— K itü n te te tt erd ő ö rö k . Szép ünnepség
keretében, magasszárnyalásu buzdító beszéd kísé
retében adta át dr. Nagy László, Veszprém várofőjegyzője a földművelési miniszter elismerő okle
velét a veszprémi székeskáptalannál 34 éve szol
gáló Gelencsér János uradalmi erdőörnek, az ugyan
csak itt 28 éve szolgáló Horváth Lajos főerdőőrnek és Veszprém városnál 27 éve szolgáló Kiss
Ferenc erdőőrnek, akik hosszú szolgálati idejük
alatt hűséges munkásságukkal ér becsületes ra
gaszkodásukkal kié demelték a miniszteri ki
tüntetést. Az ünnepségen, amelyen valamennyi
gazdasági és erdőhatóság képviseltette maglát, s a
gazdaérdekeltségek is nagy számban vettek részt,
dr. Lukcsics József egyet, tanár, apátkanonok, mint
a székeskáptalan képviselője iniézett szárnyalóan
szép beszédet a kitüntetettekhez, hangoztatva azok
nak a kommunizmus alatt tanúsított hazafiságát
és a káptalani erdőőröknek átadta a székeskápta
lan által adományozott díszoklevelet. Majd vitéz
Tóth László kir. erdőfelügyelő igen szép üdvözlő
szavai után a kitüntetetek nevében Horváth Lajos
főerdőér meghatottan mondott köszönetét a meleg
ünnepeltetésért.
— K atolikus k u ltu rest. Szerdán este a Kát
Kör nagytermében rendezte a veszprémi róm. kát.
egyházhözEég ezidei első kultresljé', amelyen a
helybeli katolikus társadalom igen nagy számban
vett részt, soraiban számos egyházi és világi elő
kelőséggel. A királydijas Veszprémi Dalegyesület
nek Gaal Sándor karigazgató á tal vezényelt gyö
nyörű bevezető éneke után dr. Jánosy József tör
vényszéki tanácselnök, az egyháiközré' világi el
nöke mondott, a tőle megszokod mély gondola
tokkal, nagy hatású megnyitót. Ma már — mon
dotta többek közölt — minden inteligens keresztény
ember tisztában van azzal, hogy a szabadság és
szociális megújulás hamis jelszavával az egész vi
lágon megszervezett irányzatok dolgoznak a ke
resztény kultúra és annak édesanyja, az egyház
ellen. Bevallott céljuk a test nyomorának megszün
tetése, valójában azonban a lelkeket akarják meg
nyomorítani, hogy beteggé, ellenállásra képtelenné
tegyék s minden istenhitt ellen forradalmasíthas
sák. Nem újkeletű ez a tagadás, a hitellenség, a
rombolás szelleme öröktál fogva harcban áll a hit,
a jóság, az alkotás lényegével, az Isién erejével,
csupán a harc ér és a harcmodor változott az
idők folyamán az .alkalmak és körülmények sze
rint. A gazdasági válság folytán legyengült lelke
ket észrevét'enül keríti hatalmába a romboló szel
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lem. Krisztus egyháza azonban a mai világforron
gásban is odaállt a gyenge ember mellé s meg
mutatja neki az utakat és módokat, miként kell a
léleknek a test fölé, a szellemnek az anyag föl
emelkedni, hogy az emberiség sorsa áldozatul ne
essék az örök rombolás munkájának. A to
vábbiakban, a pápa éneik likáját is idézve, hangoz
tatta az öntudatos, a közjóért áldozatosan s ön
állóan is dolgozni tudó katolikusság szervezkedé
sének szükségességét. A zugó tapsorkánnal fogadott szépséges beszéd után dr. Krüger Aladár
kormányfőtanácsos, országgyü'ési képviselő tartott
nagy figyelemmel hallgatott előadást „Világválság —
világkatolicizmus* címmel, amelyben a mai élet
égbekiáltó visszásságaira m utatót reá. Az ember
— úgymond — az Istentől kapott észt és szabadakaratot rosszra használja föl s ezzel idé te elő a
mai válságot, amelyből, mint minden idők nagy
bajából, csak egy kivezető ut van: a Krisztus.
De a krisztusi korbács megsuhogtatását is jogos
nak mondta, ha az emberi lélek templomába
kufárok tolakodtak. A viharos tetszéssel kisért elő
adás és Serák József kanonokplébánós rövid záró
szavai után az egybegyűltek a „Pápai H im nuszát
énekelték el.
— K u ltu r-est a P ető fi-k ö rb en . Zsúfolt te
remben tartotta meg farsangvasárnap Steidl József
keresk. isk. tanár, a városi ikn. albizottság által ren
dezett kultur-estén, az amerikai nagytőke keletke
zéséről szóló előadását. A komoly előadást sok
tapssal jutalmazott, hangulatos műsor követ'e,
amelyen Bognár Kálménné vezetésével közremű
ködtekf: Csörgei Mariska, Freund Iduska, Freund
Milike, Somogyi Manci, Hercegfalvy László, Ka
lauz József, Molnár Tivadar és Somogyi Utván.
— A Move VSE közgyűlése. A MOVE
Veszprémi Sport Egyesület március 19.-én, vasár
nap d. e. 11 órakor a Nemzeti Kaszinó nagyter
mében évi rendes közgyű ést tart a következő
tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az
1932 évi működésről. 3. Az 1932. évi zárszáma
dás előterjesztése. 4 Az 1933 évi költségvelés
előterjesztése. 5. Tisztikar, választmány újbóli meg
alakítása. 6. Indítványok. 7. Elnöki zárszó.

mólímélt
csak eredeti zacskóban valódi.

— A „G rand H otel" pazar filmalkotás
további előadásai szomoat-vasárnap lesznek, vál
tozatlan helyárakkal. Főszereplői: Greta Garbó,
Joan Crawford slb. **tb. — Szerdán-csütörtökön,
filléres helyárakkal: Őfelsége a gyermek könnyekig
megható filmtörténet, Jackie Cooper gyermeksztirral a főszerepben.
— H a d iro k k a n ta k é rte k e zle te . A Hadi
rokkantak Orsz. Nemzeti Szövetségének veszprémi
csoportja csütörtökön délután értekezletet tartott a
városház tanácstermében. Stoll Ferenc elnök meleg
szavakkal köszönte meg a megjelent dr. Beiky
Miklós polgármester jóakaratát a hadirokkantak
érdekében és továbbra is kérte azt. amit a polgármester a legkészségesebben meg is igé t. Ezután
a hadirokkant törvénytervezettel foglalkoztak, amit
a hadirokkantak nehezen vártak, és örömmel vet
ték tudomásul, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök
annak egyes, reájuk sérelmes részeit már elejtette,
illetve módosította és igy minden remény megvan,
hogy a törvény teljes közmegnyugvásra fog meg
alkottatni. A törvénytervezetet egy szükebb bizott
sággal áttayulmányo2Ük és a véleményüket megtetiék reá.
— V idéki városok id eg en fo rg alm i é r te 
kezlete. A győri Keresk. és Iparkamara, az Ide
genforgalmi Tanács, a MÁV, az IBUSz és a Szé
kesfehérvári Idegenforgalmi Hivatal bevonásával
kedden értekezletet tartott Bpesten a vidéki váro
sok idegenrorgalma propagandájának egységesítése
céljából. Veszprém város Idegenforgalmi Hivatalát
Bokrossy Jenő műsz. tanácsos képviselte az érte
kezleten, előbb azonban kikérte az itteni idegenforgalmi bizottság véleményét. Ez nagy sajnálattal
állapította meg, hogy a város idei költségvetésében
csak 3000 P áll az idegenforgalmi tevékenység
rendelkezésére, ezt is multévi kiadások terhelik
még. így csupán 2000 P maradna ezévre. Ha eb 
ből még a nyári cserkészlátogatások költségeit ts
fedezik, alig marad 1000 P. Ezért a bizottság a
cserkészlátogatások költségeire külön fedezetet kér
a képviselőtestülettől. Egyébként pedig a vasutat,
póstát, iparosok és kereskedők nyomtatványait
igyekszik beállítani a propaganda szolgálatába, és
a filléres gyorsok szaporítását is előmozdítani.
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M. kir. 30. Osztálysorsjáték.
Főnyerem ény:

Ötszázezer pengő
I. osztály.
H u z ís i á p rilis hó 7,-é n .
In r a u e n
S z e re n c s e
S zám okat
S z ile m é i

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. o sz tá ly so rsjá té k fő á ru sitó helye
V eszprém .

— K öszönetnyilvánítás. A MOVE Vesz
prémi Sport Egyesület vezetőgége mind azon tag
jainak é i barátainak, akik a február 25.-t tánces
télyük sikere érdekében adományokkal, avagy mun
kájukkal hozzájárultak, esuton is hálás köszönetét
fejezi ki.
— V é g re h ajtó k inevezés. Az igazságügy
miniszter Gajzágó Gyula egri lakost a zirci já
rásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki.
— F éláro n való u ta z á s B u d ap e stre . A
március 23—27 ig tartó mezőgazdasági kiállítás
alkalmától a MÁV vona'án Bpestre és vissza 50
°/o-os meneldijkedvezmény élvezhető. A szükséges
igazolványok a Veszprémvárosi Menetjegyirodában
1 P ért válthatók s március 17.-ének 0 órájától
ápillis 2 án 24 óráig bezárólag érvényesek. Az
igazolvánnyal legkésőbb márc. 27.-é l d . e. 9 óráig
Bpestre érkező vonatokkal lehet fölulazni, vissza
utazni pedig a márc. 23.-án 16 óra után in
duló vonatokkal. Az igazolványt az állomáson vagy
a menetjegyirodában, visszautazás elölt még a
kiállításon is le kell bélyegeztetni.
— Aki m iliom ost ta lá lt. Vadász Károly
újpesti iparos néhány hónapja egy fényképei lá
tott a Tolnai Világlapjában, amely egy amerikai
miliomost ábrázolt, aki nagyon hasonlít a húsz
évvel ezelőtt eltűnt bátyjához. Tolnai Világlapja
segítségével kinyomozta a tartózkodási helyét,
levelet irt neki, s kiderült, hogy a miliomos
tényleg az ő bátyja, aki addig is, amig Bpestre
jön, egy nagyösszegü csekket küldött neki.
— M űsoros esté k . Peremartonból jelentik:
A MÁNSz peremarton berhida és kiskovácsi cso
portja kitünően sikerült farsangi műsoros teaestét
rendezett. A csoport Kovacsics Ella elnöknő ön
zetlen, fáradságos vezetése mellett munkálkodik,
a vászonszövésben Kenessey Mária szövómester
irányítása, a szabá3-varrásban Lacza Józsefné tan
folyamvezető oktatása mellett. E komoly munka
változatossá tevésére rendezték a teaestét A mű
sor konferálója: Fischer Ferenc után kitűnően
szerepeltek Brand Ilonka, Rács Ilonka, Kiss Jó
zsef, Kovács Juliska, Rícs Lajos, Tremmel Piri,
Lacza Bözsike, Kovács Kálmán, Ficzek Jolánka,
Lacza B3ba és Nagy Imre. Az estélyen résztvett,
Bogisich Gyuláné védnöknővel az élén, a három
községnek nagyszámú közönsége. — A Peremarloni Levente Egyesület zenekara, Éllő Lajcsi leventeprimás vezetése alatt, Szabó Sanyi, Préner Imre,
Préner János, Szilvái Feri működő tagokkal már két
év óta magánszorgalomból gyakorolt hogy a leven
ték szórakozását előmozdíthassa. Erkölcsileg és
anyagilag önzetlen támogatójuk volt ifj. Éllő János
közbirtokossági elnök, nemkülönben Szabó Sándor,
a község uj bírája. A leventezenekar húshagyó
kedden mutatkozott be a Népházban rendezett
leventemulatságon, igen nagy sikerrel.
Nemeslednyfaluból jelentik : A Nemesleány
falui Ifjúsági és Leányegyesület húshagyókor szé
pen sikerült műsoros teaestét rendezett Kiss József
ev. tanító vezetése melleit. A magasszinvonalu es
tély műsorában az énekkar a „Felebarátim* c.
éneket énekelte, majd Kolontári Ida, Pálfy Eszti,

Állami kölcsönnel utakat épít a vár
megye.
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HallóI

Itt a tavasz öröme!

Halló!

Mától kezdve megkezdődött a Dréher-féle

R ossz az OsszekOttetés Veszprém é s Pápa
kOzOtt. — Kisgyűlés é s kOzigazgatási bizott
sá g i ülés.
Veszprémváimegye törvényhatósága szerdán
délelőtt tartotta rendes havi kisgyülését dr. Kertessey Pongrác főispán elnöklésével. Közérdeklődésre
siámottartó pontja volt a tanácskozásnak a vár
n I r i n a c a a p o lá s . V a s á r é a ü n n e p n a p
megyei bekötő utak államsegéllyel való megépité- Á lla n d ó ka it
ű n ő h á s i z ó n a r e g g e li 8 0 f i l l .
tésének kérdése, amit dr. Kenessey Zoltán másod- Este cigányzene a külön teremben. Előzékeny, pontos és
főjegyző ismertetett. A kereskedelmi miniszter
figyelmes kiszolgálás.
70
ugyanis szociális szempontból, hogy munkaalkal
mat nyújtson, az u. n. transzferalapból hajlandó
bekötő utak építésére kölcsönt adni, és pedig igen
kedvező feltételek mellett: tiz félévi törlesztésre, 5°/o08 kamatozásra. A miniszteri leirat alapján a kisgyü— Meghalt a m egblcskázott devecseri
lés azt a javaslatot terjesztette az áprilisi megye- leány. Pápáról jelentik: Megiituk, hogy Takács
gyűlés elé, hogy a miniszter által fölajánlott köl István devecseri legény összeszurkálta Fű/ö/r Mar
csönt vegye föl a rendelkezésére bocsátandó ösz- git 17 éves leányt, akit rendkívül súlyos állapot
szegben, legföljebb azonban 200 ezer P tőke erejéig, ban szállítottak be a pápai irgalmasrend kórházába.
s abból 1. a csögle—nagypirit—bobai vicinális utat, A szerencsében teremtésen műtétét hajlottak végre,
2. a pápa—adásztevel—nagytevel—homokbödöge— de segileni nem leheteti rajta, másnap szenvedett
ugod—bébi th. utat építtesse meg. Az útépítés sérüléseibe belehalt.
mikéntjére s az anyag fölhasználására a miniszter
— V eszett kutya garázdálkodása. Enyingfog esetleges rendelkezéseket tenni. Mindkét ut
ről jelentik: Padi Lajos szilasbalhási kereskedő
megépítése egy-egy vidék közlekedésének nagy
érdekeit szolgálja s ezért a kisgyűlés a javaslatot kulyája megveszel! és gazdáját, Puska Imre gaz
egyhangúlag elfogadta és fölkérte a főispánt, hogy dasági cselédei, valamint Német József 5 éves
erről tegyen jelenést a kereskedelmi miniszternek. gyermekei megmarla. A megharapott embereket a
A kisgyűlés után a várm. közigazgatási bi bpesti Pasteur intézetbe szállítót iák.
— V áltóham isításért hat hónapi börtön.
zottság tartott ülést ugyancsak a főispán elnöklé
sével. Az ülésnek legérdekesebb tárgya dr. Mohó- Koszi Sándor igali gazdálkodó szorult anyagi
helyzetében
váltóra kölcsönt veit fel. amelyre rácsy Lajosnak a fölszólalása volt a Veszprém és
Pápa városok közt fennálló, mindkét városra hát hamisitotta felesége és apósa aláírását is. A dolog
rányos, rossz vasúti közlekedés megjavítása érde kitudódott és a gazdát a veszprémi törvényszék
kében. Indítványára a bizottság fölirt a kereske jogerősen hat hónapi börtönre ítélte.
delmi miniszterhez.
— G yüm ölcsösök létesitésével siettetjük a
gazdasági bajok gyógyulását. Szakszerű útbaiga
zítással és árjegyzékkel díjtalanul szolgál az á l
Pálfy Zsófi, Srabó Rózsi, Kiss József, Pálfi István landó ellenőrzés alatt álló Unghváry László fa 
és Tatai István a „Végrehajtó" c. vígjátékot adlák iskola rt. Cegléd. Budapesti iro d a : IV., Veress
elő kitűnő rátermettséggel. Az ifjúsági vegyeskar Pálné ulca 8., félemelet. T : 883—31. Legnagyobb
még a „Reményhez" c. éneket adta elő, a ren készlet: díszfák, díszcserjék, fenyófélék, rőák,zs
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dezéséit is dicséretet érdemlő Kiss József veze szőlővesszók stb.-ből.
tésével.
Sólyból jelentik: Igen szép sikere volt a
E l ő z d m eg a n a g y o b b b a j t ,
Sólyi Polgári Olvasókör farsang vasárnapján ren
BAYER PDRGO e n y h é n h a j t ,
dezett műsoros estéjének. „A szecskavágó", „A
E g é s z s é g n e k m i t sem á r t ,
ködmönke", „Borsosné bolondja", „Czöndörék a
U tá n z a tté l szen v ed sz k á r t.
szerzőnél" és „Szerbusz Sára" c. egyfelvonásosak
kerüllek színre Karli Gyula kitűnő rendezésében
— Elveszett Veszprémben, február 10.-én,
8 a szereplők: Janni Katica, Molnár Margit, Mol a Rákóczi-léri piacon egy téglaalaku, fekete vászon
nár Mariska, Schhcker Piroska, Tilinger Mancika, ridikül, benne barnaszén fehér zsebkendő, kis
Fischer Jóska, Janni József, Karli Feri, Kéri Sán fésű, egy aprószemü fekete rózsafürér, nickel ke
dor, Kirsch Nándor és Somogyi János valameny- retes orresiptelő szemüveg bőr lókkal, és egy 3
nyien dicséretet érdemeltek ki. A dalárda pedig, ujjnyi vastag kai. imakönyv. — Február 28.-án
Takács Jenő szakavatott vezetése alatt, szebbnél pidig a püspöki palotától a megyeházig elveszett
szebb magyar nóták kiváló előadásával szórakoz egy Tóth Islván hadirokkant nevére kiállított há
tatta a lelkesen tapsoló közönséget. Műsor u'án zalást engedély, benne hadirokkant jelvény és egy
tánc következett.
húsz pengős bankjegy. Megtalálók a rendőrkapi
— Nincs jobb házi barát az „Igmándi" víznél, tányságra szolgáltassák be.
Azért legyen minden háztartásban kéznél!
— Ifjúsági labdarugó m érkőzések. Lap
— E lveszett Zsoli névre hallgató, közép nyomás közben értesülünk, hogy a VTC győri
nagyságú, hátán feketefollos foxterrier kutya. II. kér. SC vei vasárnap lejátszódó bajnoki mér
Megtaláló jutalomban részesül Rubrlch Gizellánál, kőzése után, a VTC-pályán, a Move VSE és VTC
Ányos-utca.
ifjúsági csapatai fognak barátságosan játszani.
— A tiltott m űtét áldozata. Kocsis Gyu— K öhögés é s rekedtség ellen használja
láné felsőiszkázi szülésznő tiltott műtétet hajtott
a tápláló é s Ízletes Bloklmaltot.
végre Matis Magdolna odavaló cselédleányon. A
— A mozi műsora. Kivételesen pénteken
szerencsétlen leány a műtét következlében rövide
(10.) is volt előadás. Vicki Baum, a híres német
sen meghalt. Kocsisnét letartóztatták.
— M agányos úriemberhez vidékre e l írónő filmrengényét, a pazar kiállítású és rende
zésű .G rand Hotel” t mulatták be. „A hét sztár
menne háztartás minden ágában jártas, ki
filmje* ez, mert a szerepeket nagynevű, elsőrendű
tünően főző gazdaasszony. Cim a kiadó- filmszinészinészek játsszák: Grela Oarbo, Lione
hivatalban.
Barrymore, John Barrymore, Wallace Beery, Joan
— Keresztülment fején a kocsikerék. Crawlord, Lewis Slone és Jean Hersholl. A .G rand
Várpalotáról jelentik: Herczeg János várpalotai Hotel* további előadásai: ma szombaton (11.)
gazda a szőlőhegyből árpát szállított haza. Kissé este fél 7 és 9, vasárnap (12.) 4, fél 7 i s 9 óra
boros állapotban ült fel a szekérre, amelyről le- kor lesznek. Tekintve, hogy rendes helyárak mel
szédült s a kocsikerék a fején ment keresztü 1 és azt leit válthatók a belépőjegyek s hogy a filléres
előadások jegyei is érvényesíthetők, ajánlatos azok
összeroncsolta. Holtan akadtak reá az arrajáró
ról előre gondoskodni. — Szerdán és csütörtökön
gyermekek.
— Nyomtalanul eltűnt egy főpincér. Szabó
Lajos balatonkenesei főpincér, aki a Fővárosi Üdülő
Legszebb kivitelű
telepen volt alkalmazásban, február 18.-án Vesz
prémbe készült bevásárolni. A mindenki által pon
G YERM EK JÁ TÉK O K
tosnak és becsületesnek ismert föpincér, akinél
753 P volt, azóta nem jelentkezett alkalmazási
nagy választékban, legjutányosabban
helyén. A csendőrség erélyes és széleskörű nyo
mozást indított a rejtélyes eltűnés kinyomozására.
kaphatók FODOR FERENC könyvkereskedésében

Szent János sör csapolás

a „ S z ik la y " -b o r o z ó
és sörözőben.

Csepely Dezső vendéglős.*I.

(15. és 16.) filléres előadásban ismét Melro-film :
.Ófelsége a gyermek*. Főszereplője egy gyermek.
Jackie Cooper, Amerika legújabb gyermekszlárja.
A többi szereplők: Wallace Beery és Iréné Rich,
Minden mozilátogatól érdekelni fog, a finom meg
haló történet fordulatos elevenséggel pereg. Ki
egészítőül : ,Slan és Pan“, a búval béleli boxbajnokok és Fox Hangos Híradó. — Az előadások
változatlan időpontokban: szerdán fél 7 és 9,
csütörtökön 4 és 9 órakor kezdődnek.

KÖZ GA Z D A S Á G.
G y ü m ö lc s te rm e lő k
s ze rv e z k e d é s e v é rm eg y é n k b e n .
M egalakították az országos egyesü let
veszprém m egye! fiókját.
A Kállay Miklós földművelési miniszter el
nöksége álatl életrehivott, de most — miniszterré
történt kinevezése folytán — Oyömörey György
zalamegyei főispán elnöksége alall álló Gyümölcs
termelők Országos Egyesülete szerdán délelőtt
megalakította veszprémmegyei fiókjá', amely a
lizennyolcadik a vidéken alakult fiókok sorában.
A veszprémi megyeházán lefolyt népes érte
kezleten annak öszzehivója, dr. Kenessey Pongrác
főispán elnökölt, aki megnyílójában, a központi
kiküldőd s a megjelent érdekeltségek üdvözlése
után, reámutatott az okszerű gyümölcstermelés fo
kozásának nagy jelentőségére.
Lovag Slernád István kormányfőtanácsos, az
országos egyesület igazgatója, a földművelési m i
niszter és az orsz. elnök üdvözletét tolmácsolta,
majd főbb vonásokban ismerlette az egyesület cél
ját s a szervezkedés fontosságát. Amíg ugyanis a
külföldi államok 2 miliárd értékű gyümölcsöt expor
tálnak, mi csak 10 miliőt, 8 ezzel szemben ugyan
ennyi hozzánk a gyümölcsbehozatal is. Hazánkban
16 miliő hold földön összesen 16 milió gyümölcsfa
van, az is különböző fajtájú, amellyel exportképes
tömegtermelést elérni nem lehel s legaláb 30 milió
fára lenne szükség. Az egyesület hivatása szak
értőkkel, megfelelő utasításokkal slb. el álni a fió
kokban tömörült termelőket, hogy igy az igen jö
vedelmező gyümölcskivilell előmozdilsa.
Az é tekezlet ezután egyhangúlag kimondotta
a veszprémmegyei fiók megalakulását, amelynek
alapszabá'yait dr. Vadnay László vármegyei tb.
főjegyző ismertette. A tagdíj évi 2 P.
A fiókegycsület elnökévé nagy lelkesedéssel
dr. Horváth Lajost, vármegyénk alispánját válasz
tollák meg, aki már régóla meleg jóakarattal tá
mogatja a gyümölcstermelés fejlesztésére irányuló
törekvéseket, majd a továbi választások következ
e k egyhangúlag. Tiszteletbeli elnökök lellek: dr.
Rótt Nándor, Kránilz Kálmán, dr. Antal Géza, dr.
Werner Adolf [és dr. Kenessey Pongrác. Ogyv.
igazgató: Töpler Ernő. Pénztáros: Havas Jakab.
Igazgatóság: dr. Berky Miklós, Dávid Károly,
Eötvös Sándor, gróf Festetics Sándor, Halmi Nán
dor, Hankó Géza, Holilscher Károly, vitéz Hunkár
Antal, dr. Karsay Sándor, Kránitz József, Lonkay
Zsigmond, dr. Lukcsics József, dr. Mohácsy Lajos;
dr, Óvári Ferenc, Rzák Gyula, Schrikker Sándor,
Töpler Ernő, dr. Wéber Arnulf. (Az igazgatóság
kiegészilheti m agát) Felügyelő bizottság: Bognár
Kálmán, Kakas Ferenc és dr. Szeiberling Rezső.
Dr. Karsay Sándor, Ripka Lajos és Feriig
Mihály hozzászólásai után az értekezlet, a főispán
indítványára, láviratilag üdvözölte a földművelési
minisztert, mini az országos egyesület diszelnökét
és a zalamegyei főispánt, mint elnököt.
A megyénkbeli gyümölcstermelők szervezke
dését örömmel üdvözöljük, mert a mai gazdasági
válságban elsőrendű nemzetgazdasági érdek a
magyar gyümölcs exportképessé tevése. Ezért csak
hálás lehel minden gazda vármegyénk közszere
tetben álló főispánjának és alispánjának, hogy a
gyümölcstermelő egyesület megalakítását meleg
fölkarolásukkal lehetővé tették.
* Jók az őszi vetések, A vármegye köz
igazgatási bizottságában Halmi Nándor, a várm.
kir. gazd. felügyelőség vezetője jelentést tett febtuár haváról. A jelentés szerint a szokásos gaz
dasági munkákat a múlt hónapban zavartalanul
végezhet ék. Az őszi vetések állása mindenütt ki
fogástalan és, bár a hólakaró nem sokáig tartott,
az eddigi kismértékű éjjeli fagyok a velősekben
kárt nem okoztak. Az állatok kileleltetése a takar
mánykészletek takarékos beosztása melleit, bizto
sítottnak látszik. Az értékesítési és munkásviszo-
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nyokban változás nem volt. A bpesti tenyészállatkiállítás és vásár iránt a megyében nagy az ér
deklődés,
* C ipész to v áb b k ép ző tan fo ly am . Aveszprémvárosi ikn. albizottág helybeli cipésziparosok
részére kilenc héten át tarló továbbképző tanfo
lyamot rendezett. A tanfolyam befejezéseképen az
albizottságnak sikerüli megnyerni Nyeste Mihály
aranykoszorus mestert, aki Bpeslen, Bécsben és
Berlinben a legjobb mestereknél szerezte szakis
mereteit, s hat napon át nap! négy Arai előadást
tart Veszptémben. A mester előadásai márc. 13.lól kezdve mindennap este 7 órakor kezdődnek
az ipariskola emeleti termében, jelentkezni lehet
Nacsddy József városi ikn. titkárnál (Kereszt u 4 ),
vagy a tanfolyam helyszínén Somogyi Qyulánál.
* Ipartestületi bizottságok segédtagjainak
választása. AVeszprémi Ipartestulet március 12 -én
d. u. 3 —5 óra kózöit a városház tanácstermében
választja meg az ipartestületi munkaügyi és békél
tető bizottságok iparossegéd tagjait, és pedig a
munkaügyi bizottságba 4 rendes és 4 póttagot, a
békéltető bizottságba 45 rendes és 12 póttagot,
akiknek megbízása három évre szól. A bizottságok
iparossegéd tagjait a város területén lakó iparos
segédek választják. Választható az az iparossegéd,
aki 24 életévét betöltődd és magyar állampolgár.
A választás az tparhatósági biztos elnöklése alatt
történik.
* O rszágos érdeklődés előzi m eg a ka
n izsai kereskedő kongresszust. Nagykanizsáról
jelentik: Egész Dunántúl kereskedelmének jelen
tős eseménye lesz a Nagykanizsán március 25 -én
é s 26.-án lezajló Országos Kereskedő Kongresszus.
Kilenc magyar város versengett az idei kereskedő
seregszemléért, ami maga is elég a kongresszus
jelentőségének megítéléséhez és ahoz, hogy milyen
sokra é tékeli az OMKE központja a Dunántu!
kereskedelmi fontosságát, bajainak, kívánságainak
ismeretét. A kongresszus előkészületei teljes erő
vel és mindenre kiterjedő gonddal folynak. A ka
nizsai rendezőség és a város vezetősége karöltve
biztosítják, hogy a Bpestről és az ország minden
részéből érkező kereskedők jól érezzék magukat.
Az ülésezések megosztva, egyidóben több előadó
teremben lesznek és már szombaton este kezdódnek, amikor este a város vendégei a kongresszusi
kiküldetlek. Szombaton hezdődik a nagyszabású
kirakat-verseny is. Vasárnap az ülések folytsiód
nak. A részletes program most van kidolgozás
alatt Bpestról, élén Sándor Pállal, az OMKE nagy
vezérkara fog külön súlyt adni az országos keres
kedő parlament határozatainak.
* C ukorrépa-szerződések. A Felsődunántul! Mezőgazdasági Kamarától vett értesülés szerint
a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége
és a hazai cukorgyári érdekeltség közölt a meg
egyezés létrejött Az ár marad a multévt, vagyis
mázsánkint 2 15 P. Az egyénenkénti cukorrépa
termelési kontingens ugyancsak a tavalyi, de a
cukor belső fogyasztásának a csökkenése terén a
cukorrépatermelők nem vállalnak érdekeltséget,
vagyis eme pont révén a megállapodás jobb a
mull évinél. A mellékfeltételek is maradnak a mulléviek. Bővebb adatok az OMOE-tól, IX. Köztelek
u. 8., vagy a győri Oazdakamarától kérhetők.
* Nagy az érdeklődés a m ezőgazdasági k i
állítás tenyészállatai iránt. Bpestről jelentik:
Az Orsz. Mezőg. Kiállítás tenyészállatvásári for
galmának előmozdítása céljából a földmivelési
miniszter a magántenyészlök számára kedvezmé
nyes, kamatmentes, 18 hónapra szóló tenyészállatbeszerzési hitelt engedélyezett. A hiteligénylések
.bejelentésének határideje most lejárt és a beérke
zett nagyszámú igénylések alapján őrömmel álla

pítható meg, hogy az ország minden részéből a
várakozásokat sokszorosan felülmúld vásárlási kedv
nyilvánul meg. összesen 250 gazda jelentette be
a hitellel kapcsolatos vásárlási igényét, akik össze
sen 101 darab pirostarka bikát, 7 magyar bikát,
129 üszőt és tehenei, 249 yorkshire serlést, 593
mangalica sertést, 15 berkshire sertést és 71 juhot
kívánnak vásárolni, összesen 290 000 pengő érték
ben. A hiteligénylökön kívül igen nagy érdeklő
dést mutatnak a kiállítás iránt a készpénzre vá
sárolni szándékozó magántenyésztők, nemkülön
ben a köztenyésztés céljaira várárotni szándékozó
községek és közbirtokosságok. Utóbbiaknál a föld
mivelési miniszter 30 °/i-ig terjedhető árvisszatéritést engedélyezett.
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N e m esitett g yü m S Icafákat,
d ís z c s e rjé k e t, ró z s á k a t,
s o rfá k a t s z á llít
és azok fajazonosságáért felelősséget
vállal.

(S zerzői est.) Várpalotáról jelentik: Nagy
K é r j . . le g ú ja b b á r je g y z é k e i .
szerűen sikerült vasárnap ette S. Vass Gyula r.
k. kántortanitó dalszerzői estje, amelyen Várpalota
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egész társedalma részt vett s tapsviharral jutal
mazta a tehetséges szerző szebbnél szebb nótáit
(Kincs E le k ; A telepítés nem zeti jelen
és müdalait. A dalokat Lengyel Károly, Pfeiffer
József, Róna György, Sági Imre, Szabó György tő sé g e) c. közérdekű munkája megrendelhető:
és Bostal Ferenc adták elő. Közreműködött az Martmeum Rt. könyvkereskedésében Szombathelyen.
Unió Dalkör és a Várpalotai Iparos Dilegylet, Ára 80 fillér és 10 fillér postaköltség. Küldhető
valamint az Unió szimfónikus és fúvós zenekara bélyegben is.
is. Az estélyt Tisza János—Vass Korompay b á
(Vidám Ifjúság) címmel uj ifjúsági folyóirat
nyaigazgatónak ajánlott „Korompay" indulója
jelent meg. A gazdag tartalmú lap a középiskolá
zárta be.
sok számára kél érdekes pályázatot — aranycsila(E gy elfelejtett, régi m a g y a r festő,) Pri- gos- és tanulási versenyt — hirdet. A tanulási
witzer János emlékét hét szép képmás tartja fenn egy verseny győztese a Vidám Ifjúság révén teljes tan
angol főur kastélyában. Lyka Károly ismerteti az díjmentességhez jut. A 24 oldalas lap ára 10 fillér,
elfelejtett festő hazánkfiát az U j Idők-ben. A gaz egész évre 1 P. Mutatványszámot díjtalanul küld
dag szépirodalmi részen kivül, amelyben Csathó a kiadóhivatal: Hódmezővásárhely, Kinizsi-u. 3.
Kálmán és Thurston regényeinek folytatásait él
vezhetjük, Komáromi János, Görög László és Dánielné Lengyel Laura elbeszéléseit, az elmés „El
lesett párbeszédek- -et, Molnár György utinaplóját
és Ebeczky György színházi kritikáját olvashatjuk.
Babay József, Márgay Margit és Gács Demeter
H íre k a c s e rk é e z ja m b o ré rá l.
versei, sok színházi kép, fejlécek és fényképek
Panamisták a jámborén I Ez nem közönséges
gazdagítják az Uj Idők legújabb számát, mely hirt
ad az Uj Idők harmincezer pengős rejtvénymegfej panama lesz. T. i. a panamaiak 12 fővel fognak
tési versenyének első sorsolásáról. A kiadóhivatal: a gödöllői világtáborozáson részt venni.— A jám
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutat boré területén fúrt uj arlézi kút megkezdte műkőványszámot. E'őfizefés negyedévre 6 4 0 P, egyes dérét és jóminőségü, bőséges víztartalmával a
szükséglet Ötszörösét adja. — A jámboré angol
szám 50 fillér.
tájékoztató füzeiét már szétküldték a külföldi cser
(A M agyar M űvészet) idei, 2. számában készszövetségnek. A magyar nyelvű tájékoztató is
találjuk dr. Lá ár Béla gazdagon illusztrált tanul elhagyta már a nyomdái. — A jámboré látképé
mányát Szinnyei arcképművészetéről. Főleg a „Lila nek az érdekességéi növelni fogja, hogy a sátorok
arckép- jelentőségé mutatja ki Szinnyei művészi nem egy minlájuak lesznek, hanem mindenki
alkotásai közt és dekoratív szépségének titkait fejti olyan sátort ver, amilyent ízlése és erszénye en
meg. Dr. Hoffmann Ed t Mátyás király budai ged. — Az angol kontingens keretében több dokönyvfestőműhelyé.iek három fflmesterét jellemzi, minum és gyarmat küldi csapatát a . jámboréra,
főleg Franciscus milánói festő művészetét emelvén így Ausztrália 150, az ir szabadállam 50, a dél
ki, a madocsai apát és a megfejthetetlen mono afrikai Unió 100, India 170, Kanada 10—15 fővel
gramista festő mellett. A füzet közli Preszly Ele képviselteti magát. Ezenkívül a birodalmon kívül
mér főispán Szinnyei-serleg beszédét, Farkas Zol működő angol csapatok is jelentkeztek: Palesztina
tán jelentését a dijakról s illusztratív anyaga pa 1, Párizs, 12, Qlyon 12, Panama 12 cserkésszel.
zar bőségben mutatja be az utóbbi kiállításokon
feltűnt művészek munkáit. A legelső külföldi mű
vészeti orgánumokkal egyszintén álló, népszerű és
o Labdarúgás. Vasárnap az 1932—33. évi
külföldön is igen elterjedt, a mélynyomásos képek labdarugó bajnokság tavaszi fordulójának első
százaival díszített, kitűnő magyar folyóirat előfi mérkőzéséi játszották helyi csapataink. A mostoha
zetési ára, a mai gazdasági viszonyokra való te  időjárási viszonyok folytán azonban kellő felké
kintettel leszállítóban, negyedévre 7 50 P. Illusztrált szültség hiányában, sajnos, vereséggel kezdték az
tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: Bpest, uj szezont. A Move VSE itthon, pályája használ
VII., Erzsébet-körut 7.
hatatlansága miatt, a VTC-pályán játszol) a győri
(B oltíves tem plom ) nagy kőkapujában DAC cal és 3 : 2 (1 :0 ) arányban vereséget szen
összetett kézzel lép be egy fiatal leány. Ezt a ké vedett Az őszt szezonban a bajnokság 3. helyén
pet látjuk a Magyar Lányok legújabb számának végzett győri csapat játékán meglátszott a nagyobb
borítékján. A leányfiatalság lapjának vezércikke felkészültség, összeszokottság és lempóbirás, míg
mély és fiatal lányok leikéhez közclá'ló gondola a MOVE-nál, az egyes posztokon u| játékosokkal
tokat tartalmaz. Tutsek Anna szerkesztőnéni uj kísérletezve, csatársora széteső, eredménytelen já
regényét, Harsányi Zsolt novelláját, Babay József tékot mulatott a tartalékos, korán kifulladt halfsor
versét, Szederkényi Anna, Dánielné Lengyel Laura előtt. A MOVE gólszerzője Próder (2 ) A Helyi
cikkeit, a John Galsworthyról szóló megemléke- csapatból csak Sárdi és Próder jáléka elégített ki.
zé*t emeljük még ki. Különösen szép a 16 olda B író: Feldmann. — A VTC Szfehérvárott a MÁV
las kézimunka-, divat és iparművészeti melléklet. (volt DVE)-tól szenvedett 3 : 0 (1 :0 ) arányú ve
Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: reséget. Ezen a mérkőzésen is a veszprémi csapa
ton a tréninghiány kiütközött, vereségét azonban
Bpest, VI., Andrássy-ut 16.
(Játszva kell a g y e re k et tanítani,) játék ily arányban nem érdemelte volna. Mezőnyben
egyenrangú
ellenfél volt, kapu előtt azonban csa
és tréfa megbarátkoztat a betűvel. A z Én Újságom
kicsi olvasói játsztva tanulják meg az ábcét s vi tárának góllővési kísérleteit nem kisérte szerencse.
dáman forgatják a lapot, amely két regényt közöl. A VTC bőt Kálmán, Léber, Molnár és Novák I.
(7. /.)
Március 15.-ről Gaál Mózes irt vezércikket. Ezen játéka elégített ki. Bíró: Fritz.
o Vasárnapi labdarugó program. A VTC
kívül kis márciusi színdarab, mese, vers. rejtvény
stb. és sok színes kép, tréfa teszi teljessé Az Én a győri II. kér. SC-vel Veszprémben, mig a Move
Újságom legújabb számát. A kiadóhivatal: Bpest, VSE a Kinizsivel Pápán játszik bajnoki mérkőzést.
VI., Andrássy-ut 16., szívesen küld mutatvány- Megyebeli II. osztályú csapataink csak jövő vasár
nap (19.-én) kezdik meg első bajnoki mérkőzésüket.
számot.

TESTEDZÉS.

Meghívó.

A Szentgáli Takarékpénztár R. T.
1933. mápo. 26.-A n d. u. 2 ó ra k o r
saját házának intézeti helyiségében tartja meg

XXVII. évi

rendes közgyűlését,
melyre az évi mérleg közzé'étele melleit a I. rész
vényeseket az igazgatóság tisztelettel meghívja.
Az igazgatóság felhívja a részvényesek fi
gyelmét arra, hogy az alapszabályok 17.f a l a p 
ján a közgyűlésen csak oly részvényes gyakorol
hatja szavazati jogát, aki részvényeit a közgyűlést
megelőzőleg 3 nappal az intézet pénztáránál téritvény ellenében letette.
Az 1932. évi mérleg és eredményszámla, va
lamint az igazgatóság és felűgyelőbizottság jelen
tése a közgyűlést megelőző nyolc napon az inté
zet hivatalos helyiségében a hivatalos órák alat
megtekinthetők.
A közgyűlés tárgysorozata:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvé
nyes felkérése.
2. Az igazgatóság és felagyelőbizottság je
lentése, az 1932. évi zárszámadások előterjesztése,
a felmentvény megadása.
3. Az igazgatóság, felagyelőbizottság és vá
lasztmány megválasztása.
4. Indítványok az alapszabályok 16. §-a
értemében.
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Az Igazgatóság.
Mérleg 1932. december
Vagyon :
Pénztárkészlet ............................
Qirószámlán levő követelések ...
Értékpapírok
............................
Vállólárca ....................................
Adósok.............................................
Ingatlan
.........................
B erendezés....................................
Átmeneti tétel ............................
Teher :
Részvénytőke
............................
Tőketartalék
............................
Tartalékalap
............................
Betétek..........................................
Viszle8zámitolt váltók...................
Fel nem veit osztalék
...........
Átmeneti tétel ............................

31.-én.

...
...
...

2 997 63
208 65
1,212 14
196.821 —
15,198 17
19,000 —
1,300*—
750 —
237,487 59

...
...

5 0 ,0 0 0 6,000 —
1,200 —
72,600 99
104,985 —
50160
2 200*—
237,487 59

23.135 28
Nyereség:

Vállókamat.........................................
jutalékok

Anyakönyv.

M eg h ívó .

Születés: Pölös István kömiives-s. és Serfőző Irén
leánya Mária, rk. — Lakó István szabó-m. és Cseh Margit
leánya Mária Margit, rk. — Csicsics János tetőfedő-s. és
Szőgyi Mária leánya Margit, rk.
Lovretics János máv,
üzemi altiszt és Szalai Mária leánya Mária Magdolna, rk.
- Müller Ferenc kőmüves-s. és Kuti Gizella fia Ferenc,
rk. _ Moravcsik Sándor cipész-s. és István Rozália leánya
Rozália, rk. — Berecz István kocsis és Horváth Mária
leánya Terézia, rk.
Halálozás: VAghy Ignác nyug. áll. honv. főszámivő,
84 é , rk. — G. Nagy János rapsz., 33 é., ev — Poór
István takpénzt. altiszt, 68 é., rk.
Tóth Vilma cipöfelsörészkészitö-s., 27 é., rk. — Szabó Lídia 6 h.. rk. — Födelevica Mária 10 h., rk. — Róth Ottó 2 é., rk. — Jakab
Gézáné Puchinger Teréz 30 é., rk. — Magosai Gyuláné
Vajai Anna 64 é., rk.
Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

A Z ircvidéki Takarékpénztár

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből

............................

.........................................

21,767 44
1,178 —

189 84

23,135 28
Szentgál, 1933. lebiuár 28.
Az Igazgatóság

60. évi rendes közgyűlését
melyre az évi mérleg közzététele mellett a tisztelt
részvényeseket az igazgatóság tisztelettel meghívja.
Figyelmezteti az igazgatóság a t. részvényeseket,
hogy az alapszabályok 42. §-a értelmében a közgyűlésen
csak oly részvényes gyakorolhatja jogát, aki részvényét,
esetleg ideiglenes részvényét a közgyűlést megelőzően
legalább 3 nappal a társaság pénztáránál letétbe helyezi.
Az évi mérleg és a közgyűléshez intézendő igazga
tósági és felügyelöbizottsági jelentés, a közgyűlést megelőző
nyolc napban, az intézet hivatalos helyiségében a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.

Közgyűlési tárgysorozat: I. Közgyűlési jegy

1933. m i r e . 2 5.-én d. e. II ó r a k o r

tása. 2. Igazgatósági és felügyelObizotlsági jelen
tés és az 1932. évi zárószámadások előterjesztése.
3. A tiszta nyereség felosztása tárgyában határo
zathozatal. 4. Az igazgatóság és a felügyelöbizotság részére a felmentés megadása. 5. Tizenkét igatósági tag választása három évre. 6. Tizenkét v á
lasztmányi tag választása három évre. 7. Öt felfelügyelíbizotttági tag választása egy évre. 8. A
kOrgyfl'ést megelőzően nyolc nappal az alapszabá
lyok 48.§-a szerint bejelenteti indítványok tárgyalása.
Ziic, 1933. február hó 21.
%
A Zircvidéki Takarékpénztár igazgatósága.

Pétfürdón, az in'éiet helyiségében tartja 1933. évi

Mérleg-számla 1932. december 31.-én.

r e n d e s k ö z g y ű lé s é t

Vagyon:

j u t á n y o s á n eladó.
Érdeklődni d. u 6 óra után helyszínen lehet.

MeghivA.

A Péti Tógazdaság és Kereskedelmi r. t.
pélfürdői törvényesen bejegyzett cég

Pénztárkészlet: készpénz ................. 9.240*48
idegen pénznemek ........................ 1.37440
10.614*88
T árgysorozat:
Girószámlán fennálló követelések
469*02
1. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése. a Magyar Nemzeti Banknál ..........
126*16
595 18
2. 1932. évi zárszámadások elfogadása, a a M. Kir. Póstatakarékpénztárnál ...
Pénzintézeteknél fennálló követelések ... ...
1.37685
felmentvény megadása.
| Értékpapírok: államadósságok
93*86
3. Határozat az igazgatóság által javasolandó , közkölcsönök
................................
34 73
16*72
ingatlan megvételére vonatkozólag.
záloglevelek................................ ...
tőzsdén jegyzett értékpapírok.......... 6.356 M érleg. Aktívák: Ingatlan 50.400 P. Halas ' tőzsdén nem jegyzett értékpapírok ... 3 803 51 10 304 82
tavak 16.000 P. Halivadék 3 360 P. Berendezés
Váltótárca:
986 70 P. Értékpapír 563 52 P. Folyószámlaadó jelzáloggal biztosított váltóhitelek 488 873 —
................. 93.290582.163 —
sok 66 934 67 P. Vészivé* 6 838 96 P. Passzívák: személyi hitelű váltók
Veszteség tartalékalap 3 272 20 P. Részvénytőke Adósok: jelzáloggal biztosított hitelek 1.320 —
281-36
értéktárgyakra
adott
előlegek..........
64 750 P. Tartalékalap 11 500 P. Törlesztéses köl személyt hitetek................................ 31-898 90 33.500-26
csön 49.914 45 P. Értékcsökkenési tartalékalap Ingatlanok : intézeti székház .........
22.0002 400 P. Váltó számla 13 247 20 P.
1-872 40
Á 'ukészlet......................................
A részvények a Péti Tógazdaság és Keres
Berendezés............................................ - _
1’—
Hátralékos kamatok.......... — ..................
2.475 13
kedelmi rt. hivatalos helyiségében a közgyűlés
előtt három nappal leteendők.
664.90352

Pétfürdő, 1933. február hó 20.
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Teher:

Az Igazgatóság.

Á rverést hirdetm ény.
Dr. Mezei Sándor budapesti ügyvéd által
képviselt Kálmán és László javára 1943 P 16 f
követelés és járulékai erejéig a bpesti közp. kir.
járásbiróság 1932. évi 424 923. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást
szenvedőnél 1932. évi május hó 24.-én lefoglalt,
1528 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir.
járásbiróság fenti számú végzése alapján az árve
rést elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t-c. 20.
§-a alapján a még következőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben a
Sziklay János u. 13. szám alatt leendő megtartá
sára határidőül 1933 évi március hó 14. nap
jának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag
lefoglalt bútorok, szőnyeg, rádió, festmény, éksze
rek és ezüst evőeszközök s egyéb ingóságokat, a
legtöbbe! Ígérőnek, esetleg a becsár */s-áért is
el fogom adni. 1000 Pengőt meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 10%-át bánatpénzül ke
zeimhez 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 jegyzőkönyből ki nem tűnik,
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam
írásban vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1933. febiuár 10
69
Stekker kir. bir. végrehajtó.

Megvizsgálta és helyesnek találta a
{ felügyelő-bizottság.

1933. m ó rc . 19.-én d.e. fé l II ó r a k o r
Zitcen, Baját házának intézeti helyiségeiben tartja meg

67 zőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasz

3471 — 1932. szám.
...

Eredmény-kimutatás 1932. december 31 -én.
Vesztesig :
B etétkam at.............................................
3 667 35
Viazlesz. váltókarn ál............................
9,676 01
Folyószámla kamat ............................
370 18
Adók és illetékek
............................
2,028 85
Személyzeti fizetések............................
4,107 —
Üzleti költségek.....................................
2,365 03
Leírások
.................................... ...
920 86

Folyószámlakamat

1933. március 12.

VESZPREMVARMEGYE

6. (XXXV. LV1II.— 11. szám.)

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

Részvénytőke ............................................... 48 000*—
Tőketarlalék
..............................................
7.500*—
Tartalékalap
.............................................22.000*Értékcsökkenési tartalékalap.........................
1.000 —
Betétek :
takarékbetétek................................ 237.517 67
folyószámlán elhelyezett betétek ... 35.456*47 272.974*14
Hitelezők :
pénzintézetek követelései _. __
43.238*88
egyéb hitelezők
.......................
5.013*35 48.252*23
Viszontleszámitolt váltók................................ 253.108*—
Fel nem vett osztalékok .........................
1.696*69
Előre felvett kamatok ................................
7.413*43
Nyereség ..............................
2.959*03
664.903*52

Eredmény-számla 1932. december 31.-én
Veszteség :
Fizetett kamatok: takarékbetétek után 14.128 04
folyószámla betétek u tán .................
2.264 03
folyószámlás tartozás után ..........
2.863*46
viszontleszámitolt váltók után.......... 17.437*46 36.692*99
Kezelési költségek:
nyomtatványok, fűtés, világitás stb.
7.376*38
nyugdijbizt. és társadalombiztosítás
2.017*19
9 393*57
Tiszti fizetések...............................................
9,636*—
Kamat illeték ..................................................
81958
Adók .............................................................
7.89092
Leírás értékpapírokból .....................................
984—
Nyereség ................. ...
... ... ...
2.959 03
68.376*09

Nyereség:

Nyereségáthozat... _ _

Kamatjövedelem:

...........................

1.310*03

értékpapír kamatok .............................
66271
váltókölcsönök kamatai
... ... 63.137*37
előlegkölcsönök kam atai.................
2*78 63 802 86
Különféle jutalékok .......... __ .................
1.333*15
Házbérjövedelem
..............
1.105*66
Nyereség áruban
......................................
782*01
Nyereség idegen pénznemben.........................
42*38
68.376.09
Zirc, 1933. febr. 6.
Az igazgatósás^
Megvizsgálta és helyesnsk találta
a felügyelő-bizottaág*

Laptulajdonos a .Veszprimvármegye* Lapkiadóvállal rt.

