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H iszek egy  Istenben, hiszek egy hazában, 
H iszek egy  isteni örök igazságban,
H iszek M agyarország feltám adásában. Ámen.

C se le k vő  g a z d a - 
védelem .

Hogy jó*e, vagy rossz a  kormány gazda
ságpolitikája, azt csakis az eredményekkel le
het lemérni Az ellenzéki politikusok hivatása 
bírálattal, követelésekkel rászorítani a kormányt 
a  lehető legjobb intézkedésekre. Viszont ennek 
a  kritikának tárgyilagosnak, szakszerűnek és 
olyannak kell lenni, amelyet a  kormány hasz
nos Útmutatásul fogadhat el. De egészen meddő 
az  olyan bírálat, am ely pusztán gáncsoskodik, 
am ely sohasem  ismeri el a  jót és a helyeset a 
korm ány cselekedeteiben, és amely csak nép
szerű jelszavakkal dobálózik, nem törődve 
azzal, hogy belőlük mi valósitható meg és 
mi nem.

Nagyon szépen hangzó frázis, hogy az 
agrárérdekek M agyarországon mindennél előbb 
állnak és hogy a  gazdát kell boldoggá tenni, 
és  akkor az  egész M agyarország boldog lesz. 
Csakhogy a  mai nehéz gazdasági világhelyzet
ben m áról-holnapra kiküszöbölni a  gazda gond
já t-bajá t gyakorlatilag lehetetlenség. A kormány 
nem tehet egyebet, mint azt, hogy a  lehetőség 
határain  belül a  gazdavédelem, a gazdasegités 
m inden eszközét megragadja, hogy enyhítsen 
a  gazdaterhen, hogy lehetőleg tám ogassa őket 
a  tesmelés nehéz m unkájában.

Ez a  reális gazdavédő politika. És ha a 
reálpolitika szemszögéből figyeljük a  Gömbös
korm ányzat eddigi gazdaságpolitikáját, úgy le
hetetlenség fel nem ismerni a politika vezérfo
nalául a  gazdavédelm i törekvéseket és meg 
nem  állapítani azt, hogy céltudatos és követ
kezetes agrárpolitika valósul meg a  kormány
zat eddigi tevékenysége során.

Az a  felsorolása a  gazdavédelmi intézke
déseknek, am ely Imrédy Béla pénzügyminisz
ter ajkáról hangzott el a  képviselőházban, egy 
ilyen céltudatos reálpolitika utjának egyenge- 
tését m utatja be. A mezőgazdasági krízis leg
súlyosabb megnyilvánulása a  perm anens hitel
válságban éleződik ki. A gazdának nincs ma 
hitele, a  tartozások pedig oly terhesek, hogy a  
mai alacsony term ényárak és rossz értékesítési 
viszonyok közepette azok viselésére nézve be
állott a  szószoros értelmében való gazdasági 
lehetetlenülés.

Éppen ezért a  Gömbös-kormány a  hitel 
frontján kezdette meg a  gazdavédelem  nehéz 
harcát. Nyomban a  kormány átvétele után egy 
évi nyugalmi időt biztosított a gazdaadósoknak 
az  árverés veszedelmével szemben, ha csak  a 
folyó kam atokat és az esedékes törlesztőrész
leteket, valamint a  folyó adókat megfizetik. De 
egyúttal arról is gondoskodott, hogy a  kam a
tok csökkenjenek és a tőketörlesztés is leszál- 
littassék. A hosszúlejáratú jelzálogos adóssá
gok után a  gazdának, eredetileg kikötött sok
kal m agasabb kam at helyett, m ár csak  5 szá
zalék kam atot kell viselni, a  törlesztőrészlet
ben foglalt tőkerészletet pedig egyáltalán nem 
kell befizetni. Most a  pénzügyminiszter arról 
is gondoskodik, hogy a rövidlejáratu hitelek

Felelős szerkesztő: 
Ifj. M atkovich László.

eddig 8 százalékos maximális kamata is lénye
gesen csökkentessék és evégből egy kamat- 
csökkentési alapot létesít, amely a gazda által 
fizetendő alacsonyabb kamat és maximális 
hitelkamat között lévő különbözetet a gazda 
helyett viselni fogja.

A gazda termelési hitelének és főképen 
a zöldhitelnek előmozdítására szolgál a  kor
mány által most kiadott újabb rendelet, amely 
a termelési hitelek javára bizonyos elsőbbsé
geket biztosit anélkül, hogy azt a telekkönyvi 
biztonságot, tehát a  jelzáloghiteinek ezt a  leg
fontosabb alapját megzavarná vagy csökken
tené. Husz-huszonölmiiió pengő az az összeg, 
amely az ilyen termelési hitelek, közöttük zöld
hitel formájában a  gazdák rendelkezésére áll 
gazdálkodásuk folytatásához.

A pénzügyminiszter biztosítani fogja a 
gazdák hitele körül azt, hogy ne bürokrati
kus herce hurcával, akadékoskodással és kés
lekedéssel történjék intézkedés, hanem hogy a 
mezőgazdasági érdekeltek maguk tám ogassák

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém , Füredi-te lep  11. (Telefon 66 ) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

véleményeikkel és tanácsaikkal a  kormányza
tot a gazdahitel legcélszerűbb kiszolgálása kö
rül. Ebből a célból a pénzügyminiszter egy kis 
szám ú bizottságot létesített, amely a  gazdakö
zönség képviselőiből áll és amely permanensen 
foglalkozik a gazdaadósságok rendezésével és a 
gazdahitel legsürgősebb érdekeivel. A gazdatár
sadalom  autonómiája ekként m unkatársává 
lesz a kormánynak a gazdahitel nagyfontos- 
ségu problém ájának gyakorlati megoldásában, 
amikor eljuttatja a kormányhoz a gazdák kí
vánságait és e kívánságnak teljesítését állan
dóan sürgeti a kormánynál, am elyben megvan 
a hajlandóság ezeknek teljesítésére.

Imrédy pénzügyminiszter valóban megta
lálta a  praktikus gazdavédelem  leghelyesebb 
módját. Lépésről-lépésre, napról-napra hordja 
a téglát a  gazdák anyagi helyzetének megala
pozásához, a gazdahitel kiépítéséhez. Ez a 
cselekvő gazdavédelem már eddig is eredmé
nyekre hivatkozhat a gáncsoskodó kritizálás- 
sal szemben.

Március tizenötödiki ünnepségek.
A magyar szabadság nyolcvanét év előlti 

kirügye7é:ének évfordulóját ezévben is méltó keretek 
között ünnepelte meg Veszprém megye közönsége. 
Mir.él inkább fenik reánk a fogukat ellenségeink és 
mentül jobban törekesznek arra, hogy nemzeti 
önállóságunkat sírba temessék, az elnyomott ma
gyar lé'ek annál dacosabban lángol föl s a ma
gyar élniakarás, a revízió gondolatának állandó 
ébrentartása mellett, annál lelkesebben ünnepli 
meg — egyelőre — azt a márciusi napot, amely 
ugyancsak leigázottságunk alól történt megsza- 
badu'ásunknak' kezdetét jelentelte. A március 
15.-Í ünnepségekről az a’ábbi tudósításaink szá
molnak be.

Veszprémben.
Veszprémben sorrendben a legelső márciusi 

ünnepséget vasárnap délu’án, az ev. iskolában, a 
Veszprémi Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egye
sület rendezte. A műsor keretében Légrády Gitta, 
Horváth Imre, Töpler Ernő és Forster Miklós 
hazafias költeményeket szavaltak. Szóka Imre ma
gyar dalokat énekelt Bodlaky Magda gilárkisére- 
tével. Az ev. ifjúság tagjaiból alakult vegyeskar, 
Gálos Gyula ig.- tanító vezetése alatt, egyházi éne
ket adott elő, majd Horváth János, a KIÉ elnöke 
rövid felolvasásban méltatta a nap jelentőségét. 
Végül két hazafias egyfölvonás és a .Himnusz" 
következett. A nagyszámú közönség melegen és 
megérdemelten ünnepelte a műsor minden egyes 
közreműködőjét.

Ugyancsak vasárnap este folyt le a Vesz
prémi Keresztény Földművelők Egyesületének (Gaz
dakör) hazafias ünnepsége, amely egyúttal a vá
rosi ikn. albizottság által rendezett közműveltségi 
tanfolyam záróünnepélye is volt. Itt Csornai Kál
mán mondott lelkes ünnepi beszédet, B3uer Mi
hály, Jung József, Spengler Mária, Schmidt Er
zsébet, Szauber Ferenc, Ujj Ferenc és Vingelmann 
Sebestyén pedig hazafias versek lendületes elsza- 
valásával működtek közre.

A hivatalos ünnepség, amelynek rendezésé
vel a városi hatóság ezévben a Veszprémi Róm. 
Kát. Legényegyletet bízta meg, már a nemzeti 
ünnep előestéjén, kedden vacsora után folyt le a 
Petőfi-színházban. Az egészen megtelt teremben a

város társadalmának minden számottevő egyéni
sége jelen volt, élükön dr. Kenessey Pongrác fő
ispánnal, azonkívül teljes számban a helyőrség 
tisztikara. A műsort a három veszprémi dalárda 
összkara, Gaal Sándor királydijas karigazgató ve
zetése' alatt, a .Hiszekegy“-gyel nyitotta meg, majd 
Végh Bendek Vályi Nagy Géza .Magyar tavasz* 
c. versét szavalta sikerrel. Szép baritonján három 
hazafias műdalt (Lányi: .Tavasz elmúlt", Járosi: 
.A  revízió" és Major I.; .Esküszünk mi széke
lyek") énekelt, Raák Endre kiváló zongorakisérete 
melleit. Az ünnepi beszédet Pintér József, a Ma
gyar Kát. Legényegyletek Orsz. Szövetségének 
ügyvezető alelnöke mondta s abban különösen a 
haza- és emberszeretet problémáit fejtegette nagy 
hatással. Utánna a dalárdák összkara Huber 
„Fohász“-át adta elő s a gyönyörű énekszám 
meleg elismerést hozott úgy a dalárdának, mint 
Gaal Sándor karigazgatónak és a zongorán fino
man kísérő Ritter Lőrinc székesegyházi karnagy
nak. Végül Szalay Alajos Krüger Aladár .Mozdo
nyok beszélgetnek Aradon” c. hatásos irredenta 
versével ébresztett zugó tapsorkánt, majd a dalár
dák a „Himnusz* hangjaival zárták be az ünnepélyt.

Szerdán, a nemzeti ünnep napján délelőtt a 
kegyesrendi gimnázium ifjúsága rendezett szép és 
kedves ünnepélyt a gimnázium dísztermében. Az 
ünnépi beszédet Rosta Ferenc VIII. o. tanuló 
mondta. B.ljstyák István és Molnár Jenő VII. o. 
tannlók szavalatokkal, Bucsy József VIII. o. t. 
március 15.-i gondolatainak felolvasásával szere
peltek, a gimnázium zenekara indulót játszott, az 
énekkar hazafias dalokat énekelt. A nagyszámban 
egybegyült szülőktől és közönségtől viharos taps
ban részesültek az ügyes, dicséretes előadások.

Szerdán d. u. 5 órakor a Veszprémi Refor- 
mdtus Ifjúsági Egyesület rendezett vallásos, haza
fias estét a tágas, de szorongásig megtelt templom
ban. Dicséret és zsoltár ulán Demjén Márton ny. 
esperes, lelkész mondott bevezető imát, majd az 
énekkar éneke következeit Makay Zoltán ig. taniló 
vezetésével. Kovács Piriké hazafias szavalata után 
Mister Englardt angol ref. lelkész mondott egy
házi beszédet az angolok és magyarok szabadsá
gáról, amit Boda József hitoktató lelkész tolmá- 
csult magyarul. Agárdy Jenő és Takács Andor
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Hasznos tudni,
hogy S C H M I D T H A U E R

iR m a n d i
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, 
de kiöblitési szerepénél fogva gyorsan 
e l t á v o l i í j a  a káros b a k t é r i u m o k a t  a szervezelból.

hegedű-orgonaszámol; adtak eló, majd Makár Já 
nos segédlelkész bibliamagyarázata után ismét 
dicséret és zsoltár, végűi a .Himnusz* zengett föl. 
Ha nem templomban lellek volna, a közönség 
bizonyára viharos tapssal jutalmazza a magasni- 
vóju műsor szereplőit, elsősorban a közreműkö
dött papokat.

A m. kir. áll. polg. fiúiskola szjnlén jól si
került márciusi Ünnepélyt rendezett. Ünnepi szó
nok volt Ránzai H. Péter h. igazgató, aki poétikus 
szavakkal áldozott a márciusi ifjúság emlékének. 
Szavaltak: Orbán József, Molnár József VI , Vlaics 
Károly III. b., Zergi Rezső, Moszlényi József és 
Szabó László II. b. oszt. tanulók.

A Veszprémi Iparoskiír szerdán este rende
zett hagyományos hazafias ünnepélyt, amelyen 
Nacsády József r. k. tinitó, ikn. albizotlsági titkár 
mondott ünnepi beszédei a nagyszámú hallgató
ságnak. Csernák László és Gyökér Tibor, va
lamint Freund iduska hazafias versek szavalásával 
fokozták a lelkes hangulatot. A közreműködőknek 
kijutott a sok tapsból.

A nemzeti ünnep napján a templomokban 
ünnepi istentiszteletek voltak a hatóságok és nagy 
közönség részvételével.

A vidéken.
Pipáról jelentik: A Pápán rendezett márci

usi ünnepségek közül ez évben is kiemelkedett a 
református kollégium ifjúságának impozáns ünne
pélye. Az ifjak, tanáraik vezetésével, istentisztele
ten vetlek részt, majd a honvédszoborhoz vonultak, 
amelyet Nagy Gyula III. é. teológus lendületes 
beszéde után megkoszorúzlak. Innen, négyes so
rokban, hazafias dalok éneklése közben a Petőfi- 
házhoz vonult a menet, s a házon elhelyezeti em
léktáblát Kenéz Sándot III. é. teológus ünnepi be- 
azéde után megkoszorúzták. Mindkét helyen sza
valatok, énekek, s a levente-zenekar játéka emel
ték a nagyszámban összesereglet! közönség ünnepi 
hangulatát. Este 8 órakor a Levente-Otthon nagy
termében előadta az ifjúság Földes Imrének: 
.Tüzek az éjszakában" c. irredenta színművét, 
amelyben urleányok is szerepeltek. Böröczky Béla 
11. é. teol. nagy hatással elszavalta Bolla Vince II. 
é. teol. pályadijat nyert ódáját. A főiskolai zene- és 
énekkarok kitünően sikerült számai egésziteiték ki 
a lelketemelő ünnepély műsorát.

Zlrcről jelentik: Zircen dr. Markovits Bálint 
esperes-plébános a nemzeti ünnepen szentmisét 
mondott, amelyen a hatóságok, elemi iskolás nö
vendékek, cserkészek s nagy számú közönség 
résztvetlek. A szentmise a .Himnusz* eléneklésével 
ért véget. Külön ünnepély volt még az iskolákban, 
a Kaszinóban, a Polgári Olvasókörben és az Ipa
roskörben is.

Devecserből jelentik: Devecser népe méltóan 
ünnepelt a szabadság ünnepén. Reggel ünnepi 
szentmise volt a katolikus templomban, ahol meg
jelentek a hatóságok, hivatalok és egyesületek

A régi okmány 
pecsétje

annak valódiságát bizonyítja.

A S P IR I N-tablefták
is magukon 
viselik való
diságuk jelét: 
a Bayer- 
keresztet.

Meghűlés első jeleinél és féjcL 
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képviselői. Estefelé kezdődőit a márciusi ünnep
ség a hulturházban, ahol a termet zsúfolásig meg
töltötte az ünneplők sokasága. A szárnyalóan szép 
ünnepi beszédet dr. Schandl Károly ny. államtit
kár, a kerület országgyűlési képviselője mondotta. 
A Devecseri Daloskör, Pauer István karigazgató 
vezetésével, alkalmi énekeket adott elő, cserkészek, 
leventék szavaltak, polgárisfák színdarabot ját
szottak és magyar táncokat jártak. Este a Sárközy- 
vendéglőben ünnepi vacsora volt, amelyen Schandl 
Károly kegyeletes szavakkal emlékezett meg az 
elhunyt Matauschek József ny. kir. járásbirósági 
elnökről, aki minden március idusán jelen volt 
az ünneplők közölt és vig kedélyével, ferró haza
szeretetével mindenkibe hitet és reményt öntött. 
A vacsora résztvevői, kegyeletükjeiéül, állva hall
gatták végig a megemlékező szavakat Majd a 
világpolitikai eseményeket ismertette a népszerű 
képviselő. Beszéltek még Bélák Endre főszolgabíró 
és Bakos János kisgazda.

Várpalotáról jelentik: Március idusán Vár
palotán délelőtt vonultak fel a testületek a katoli
kus templomba szentmisére, majd u'ánna a bá- 
nyászság az Unió-Zenekarral az élen, a honvédség 
és a többi testületek vonultak el a helyi notabilitások 
előtt. Este került sor a szabadság ünnepélyre a 
Bányász Kulturház dísztermében. A magasan szár
nyaló ünnepi beszédet Horváth Sándor ev. lelkész 
mondotta, Macher Qyula, Koros Árpád lelkes sza
valatai után Tartler Frigyes nagyszerűen adta elő 
Gyula diák „Magyar miatyánk- c. költeményét. 
Előadásra került még a Lengyel György által irt 1 
felv. irredenta színmű: „Ütött a 12 ik óra“. Az 
Unió Dalkör, az Iparos Dalárda s az Unió szim
fonikus és fúvószenekar hazafias ének- és zene
számai és Róna György magán éneke szerepelt 
még a műsoron. A szép ünnepélyt a Frontharcos 
Szövetség rendezte a helyi egyesületek egy bevo
násával.

Cigánybecsület.
irta Caligula. (Vége.)

Azóta a lél is elmúlt, a tavaszból régen nyár 
lelt s a Jóskának hitét sem htllot'uk. Hol járt, 
merre járt, az Isten tudja. Csak sejtettem, hogy 
valahol összeszedett egy bandát s most talán 
valahol úgy keresi a kenyeret. Sokat beszélt erről 
a télen, minden vágya az volt, hogy egy önálló 
bandája legyen egyszer. Ugylátszik, sikerült neki.

Valahogy nékünk hiányzott azonban. Meg
szoktuk. Ha egy nap elmaradt, már nem tudtuk 
mire vélni az elmaradást. Most meg, hogy régen 
nem láttuk, tálunkra sem jött, kezdtünk rosszal 
sejteni róla. Hiába, ez is cigány, olyan, mint a 
többi, mondogattuk magunk között. Egyedül csak 
én birtam benne.

— Majd csak hazaveti az ősz. Az őszre 
egész biztos hazajön — hittem benne.

Egyik vasárnap az egyik balatonmelléki für
dőre rándullunk ki. Az egész család, ismerősök, 
jóbarátok. Kint ültünk a kerti asztaloknál, ittuk 
a jóféle csopakit, egyszercsak hegedüsirás ütötte 
meg a fülünket. Összenéztünk. Ez a Jóska — 
gondoltuk mindannyian. Megismerem a hegedű
jét ezer között is. Valamelyik asztalnál „búsilotl* 
valakit. Aztán másról beszélgettünk, oda sem 
hallgattunk már a muzsikára. Annál nagyobb volt 
a meglepetésünk, mikor a hátunk mögött, az 
orgonabokrok mögül felcsendült a Jőska hegedű
jének hangja: „Tejbe fürdik az én rózsám, ha 
felkel..." A banda alig zümmögött, csak a Jóska 
hegedűje s irt .Állj meg madár feje fölött dalolva..." 
Apám legkedvesebb nótája. Aztán a másik: .Kék 
nefelejts, kék nefelejts, virágzik a, virázik a tó
partján...*, .Hét csillagból vana göncöt..*M ind, 
mind apám legkedvesebb nótái.

Ajkától jelentik: Az ajkai ikn. egyesület, a 
Levente Egyesülettel karöltve, ez évben is meg
ünnepelte március 15.-ét. A községháza nagy ta
nácstermét, a Levente Oühonl és valamennyi iroda
helyiséget zsúfolásig megtöltőit: a hazafias közön
ség, amelynek soraiban ott láttuk a község társa
dalmának szine-javát. Dr. Kovács Sándor elnöki 
megnyitója után Petőfi: .Nemzeti daláí* Filó Ist
ván, Szathmáry: .M i nem feledhetünk* költemé
nyét Rénes György szavalták nagy sikerrel. Kolulek 
Antal tárogatdszólót adott elő kiváló készséggel, 
majd dr. Csaba Jenő veszprémi piarista tanár ün
nepi beszédet mondott. Rámutatott azokra az 
okokra, amelyek a márciusi mozgalom kirobba
nására vezettek, majd a szabadságharc utáni álla
potokat vázolva, annak a meggyőződét ének adott 
kifejezést, hogy csak az általános, nagy nemzeti 
összefogás vezethet a feltámadáshoz. A nagy tet
széssel fogadott beszéd után Finta Erzébet Dal
noki: .Várom a feltámadást* ésRadványi: .Vége 
a léinek* c .  Törvényi László a .Karihágói ha
rangokkal (Kozma), Nyirádi Béla pedig Vörös
marty : „Szózatjá t szavalták el nagy hatással. 
Az egyes számok között az Üveggyári Dalárda, 
Német Lóránd karnagy szakavatott vezetésével ha
zafias dalokat énekeli, végül Kovács Sándor záró
beszédet mondott.

Képviselőink.
Schandl K áro ly d r.

ny. államtitkár, a devecseri kerület illusztris 
képviselője a múlt pénteken nagyobbszabáss be
szédben alapos leckét adott Eckhardt Tibornak, 
a független kisgazdapárt vezé ének. Falszól dósára 
az adott okot, hogy Eckhardt Tibor előzőleg egy 
.deklaráció*-! olvasott föl, amelyben hangoztatta, 
hogy az ellenünk irányuló külpolitikai szövetségre 
nekünk nem szabad ellenszövetséggel felelnünk. 
Majd a kormányt diktatórikus törekvésekkel vá
dolta meg.

Schandl Károly figyelmeztette Eckhardot, 
hogy a miniszterelnök és külügyminiszter csak 
úgy, mint elődeik s legutóbb B:rlinben Bethlen 
István is, mindenkor hangsúlyozták, hogy a kis- 
ántáninak kifejezetten ellenünk irányuló politiká
ját mi nem akarjuk követni ellenszövelséggel, 
mert a stabad kéz politikáját fenn akarjuk tar
tani. Keressük a barátságot Európa minden álla
mával, különösen Franciaolszággal és sem a nem
zeti egység pártjának, sem a kormánynak esze 
ágában sincs olyan lépést tenni, ami a Bethlen 
István és Károlyi Gyula grófok áltat a franciák

Eltalálja ez a Jóska, gondoltam magamban. 
Mindnyájan tudtuk, miről van szó, csak várluk, 
mi lesz. Aztán másik nótát szedett elő Jóska. 
.Nincs énnekem se ökröm, se házam...* Ez már 
az övé lesz. .Nem való bokréta gyűrött süveg 
mellé...* Csak sirt a hegedű, szinte elsírta az 
egyes sorokat .Minek jár u'ána, ha nincs reá 
módja...* Szivének minden dobbanását, lelkének 
minden rezdülését belevitte Jóska. Már alig szólt 
a hegedű, csak a közellállók hallották a hangját, 
csak hangfoszlányok törlek elő, úgy, mint azok 
a könnyek, melyek megcsillantak a Jóska szemé
ben is és rápereglek a hegedűre. Mintha lelke 
üdvösségét akarná visszamuzsikálni most. Még 
igy nem hallottuk a Jóskát. Most remekelt.

Egyszercsak elcsuklott Jóska. Nem birla ma
gát türtőztetni. Kifakadt:

— Tekintetes uram...
— Jól van Jóska, nincs semmi baj — vi

gasztalta apám s megveregette. — Derék em
ber vagy te l

— Ne tessék haragudni tekintetes uram...
— Nem haragszom Jóska, csak látod, na

gyon hiányoztál már nékem. — Azzal belenyúlt 
apám a zsebibe s átnyújtott Jóskának valamit.

— Tedd el Jóska ezt is — biztatta apám.
— Nem ezért volt tekintetes uram — tilta

kozott Jóska és semmikép sem akarta elfogadni, 
csak nehezen sikerült vele megértetni, hogy ez 
újabb kölcsön, amit akkor ad meg, amikor tudja. 
Igy elfogadta.

— Köszönöm tekintetes uram. Majd haza
megyek én úgyis nemsokára.

Elküldtük, menjen csak a többi asszt tihoz, 
itt már visszamuzsikálti magát, a becsületét a 
szivünkbe muzsikálta magát vissza, ahonnét ta
lán nem is tűnt még el.
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Elsőrendű sláger-kották

2 P  helyett 50 fillérért
óriás! választékban kaphatók 

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

felé kiépített barátsági kapcsolatot még csak lazí
tani is. Ilyent csak a cseh sajtó fagott reá előre 
OOmbOs Gyulára annak kormányralépésekor és 
nem helyes, ha Eckhardt az ilyen ellenséges sajtó
kampánynak most újabb tápot ad. Nagyon helyes 
volt és Eckhardt ia helyeselte, hogy Bethlen 
Olaszországgal a barátságot megalapozta, mert azt, 
hogy Trianon utáni elszigeteltségünkből kimene
kültünk, mégis csak az olasz barátságnak köszön
hetjük. De igenisszdkségesnek lát, agrár érdekek
ből, egy román—jugoszláv—cseh vámszövetség 
melleit egy osztrák—magyar—olasz vámuniót, amel
lett Németország, Románia és Cseb -Szlovákia felé 
is ki kell építenünk gazdasági Összeköttetéseinket. 
Kijelentette ezután, hogy a kormány és pártja sem 
erőszakra, sem törvénytelenségre, még kevésbé dik
tatúrára nem törekszik, hiszen Gömbös Gyula az 
egész nemzetet meghívta a közös munkára. Viha
ros tetszéssel kisélt szavait azzal végezte, hogy 
ebben az országban senki sem törekszik háborúra, 
hiszen nincsenek is fegyvereink, de igenis Tria
nont az igazság erejével fogjuk mi és Európa or
vosolni.

H olitschar K ároly
gazd. fótanácsos, a zirci kerület nagy népszerű
ségnek Orvendó képviselője is részese volt azok
nak a tanácskozásoknak, amiket a pcnzügymi- 
ter a legújabb gazdavédelmi intézkedésekkel kap
csolatosan az agrárképviselOkkel folytatott s amely
nek eredménye a mai vezé cikkünkben méltatott 
kormányintézkedések, köztük a 30 milió pengős 
zöldhitel is. Holitscher Károly tehát megint olt 
volt és lelkesen közreműködött abban, hogy a 
magyar nemzet fundamentumának, a gazdatársa
dalomnak terhei megkönnyebbüljenek és sorsa 
jobbra forduljon.

A gyermekért.
A jelenlegi küzdelmes é'et súlyos helyzetében 

nem lehet észrevétlenül hagyni, hogy a gyerme
kek nagy tömegei az Ínség miatt nyomorognak 
és csenevészek lesznek. Az Ínség a tüdövésznek, 
a sokféle testi és lelki kórnak legkedvezőbb talaja. 
Pedig nincs értékesebb tőkénk, nagyobb nemzeti 
kincsünk, mint a gyermek, őbenne él tovább az 
egész nemzet. Mentsük meg ezt a pusztuló nem
zeti vagyoni, amíg nem késő 1

Tizenegy éve, hogy a főváros megszervezte 
a gyermeknyaraltatási akciót. A folyó évi gyer
meknyaraltatási akció megszervezésekor a fővaros 
ismét bizalommal fordul a magyar társadalom 
nagylelkűségéhez s kéri a hazafias érzésű és jó- 
szivü emberek támogatását.

Az 1932. év nyarán csaknem tizezer g y é 
rnek részesült az üdülés áldásaiban. Minlhogy a 
főváros levegője nem alkalmas a gyermeküdülte
tésre, szükséges lenne a gyermekek vidéken való 
elhelyezése. Támogassák tehát a vidék tehetősei 
a főváros gyermekmentő munkásságát azzal, hogy 
akár egyedül, akár közösen összefogva, tegyék 
lehetővé a testileg leromlóit szegénysorsu fővárosi 
gyermekek csoportos nyarallatásál.

A főváros a vidék áldozatkészségét hasonló
val viszonozza. így a múlt nyáron több vidéki 
város és község gyermekeit látta vendégül Bpesten 
s azokat a kies fekvésű budai hegyek között in
gyenesen üdültetle. Minden oly város és község, 
amely fővárosi gyermekek csoportos nyarallatásál 
ingyenesen vállalja, a nyár folyamán ugyanolyan 
számú gyermeket vihet fel a fővárosba, eselenkint 
megállapítandó ideig tarló tanulmányútra, illetve 
üdülésre, amely alkalommal a gyermekek díjtalan- 
szállást és élelmezést, tanulmányi programot és 
fővárosi tanerők személyében hozzáértő kalauzo
kat kapnak.

Jelentkezők a következő cimre küldjék be 
szives értesítésükéi: .Budapest Székesfőváros
Gyermeknyaraltatási Akciója, Bpett, IV., Cukor- 
u. 6. sz.“

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspök e héten Bpeslre utazik, hogy tészt 
vegyen a tavaszi püspökkari konferencián. — Dr. 
H isz  István róm. kát. tábori püspök mull szom
baton Pápán volt, ahol tábori misét is mondott. 
— Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a deve- 
cseri kerület képviselője a hét végén Berlinbe 
utazik, ahol résztvesz a nemzetközi mezőg. bizott
ság éves közgyűlésén.

— Szent József-trlduum . A veszprémi 
püspöki székesegyházban március 18, 19. és 20. 
napjain este 6 órakor, Szenl-József tiszteletére, li
tániák lesznek.

— Lelkészválasztás. Lajoskomiromból je
lenük : A lajoskomáromi ev. egyházközség vasár
nap tartolta lelkészválasztó közgyűlését Horváth 
Sándor várpalotai leiké tz, esperesi megbízott és 
dr. Götze Sándor egyházközségi felügyelő elnök- 
lése alatt. Egyhangú lelkesedéssel Kóts Lajos ed
digi h. lelkészt választót ák meg, akit a válás.tás 
után meleg óvációban részesítettek.

— Lelkigyakorlatok. A veszprémi katolikus 
vallásu, temetöhegyi hivek részére a Szent László- 
templomban március 22. tői 26 ig Séták József 
kanonok plébános tart lelkigyakorlatokat. — A 
Mária Társulat tagjai részére, az lrgalmasnővérek 
kápolnájában, márc. 24—27. napján reggel és 
este szentmisével és litániával kapcsolatos szent
beszédek lesznek, amiket dr. Kovács István sek- 
restyeigazgetó mond 27. én reggel közös szent- 
áldozás lesz, majd Te Deum.

Zircről jelentik: Amint már közöltük, a zirci 
férfiak részére márc. 12—23 án Somogyi Jenő 
jezsuita atya, a nők részére márc. 22—26.-án dr. 
Markovits Bálint esperes plébános, a zirci konvent 
tagjai részére pedig Zsíros Ferenc jezsuita atya, a 
„Sziv“ szerkesztője tartja a böjti lelkigyakorlatokat.

Enyingről jelentik: Március 13.-án érkezett 
Enyingre Horváth Péter fe.encrendi szerzetes, aki 
a katolikus nők és férfiak részére háromnapos 
lelkigyakorlatot tart. A lelkigyakorlat 17.-én, pén
teken közös szentáldozásssl nyer befejezést.

Előzd meg a nagyobb baj't,
BAYER PORGO enyhén hajt, 
Egéazeégnek mft sem ájt, 
Utánzattól szenvedsz kárt.
— V allásos est. A Veszprémi Evangélikus 

Leány Egyesület március 25.-én, jövő szombaton 
este 6 órakor a templomban vabásos estét rendez, 
amelyre szeretettel vár mindenkit.

— Döntő Jelentőségű esem ény lesz a 
magyar református diákság életében a nSoli Deo 
Glória“ Szövetség virágvasárnapi konferenciája ápr. 
9 —10—11.-én. Az ország minden részéből folynak 
a jelentkezések. Részvételi díj KJ P  vidékieknek, 
akik számára kedvezményes vasúti igazolványról 
gondoskodnak. Jelentkezni lehet 4 P beküldése 
mellett a 12 651. sz. csekkszámlán, Budapest, IX, 
Üllői-ut 25. 1. Jelentkezési határidő: április 1. 
Kérjen részletes programot.

— H alálozás. Matauschek József ny. járás- 
bírósági elnök, aki a devecseri járásbíróságot hosz- 
szabb időn át vezette, március 13.-án, 64. éves 
korában tüdőgyulladás következtében Devecserben 
elhunyt. A megboldogult úgy jogászi körökben, 
mint a társadalom minden rétegében őszinte tisz
teletnek és szeretetnek örvendett, amit csak foko
zott izzó magyarsága és állandóan derűs, kedves 
modora. Temetése 15.-én impozáns részvét mellett 
ment végbe és azon a Devecseri Daloskor, amely
nek az elhunyt diszelnöke volt, gyászdalokat 
énekelt.

Dr. Baráti Lajos székesfőv. ny. főr álisk. ta
nár, történet- és irodalomtörténetiró, a Szent Ist
ván Akadémia rendes tagja, a temesvári Arany 
János társaság és a Délmagyarországi Tört. és 
Régészeti Múzeum Társulat tb. tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság választmányi tagja stb. a hazai 
közoktatásügynek és tudománynak szentelt élete 
77. éveben, hosszas betegség és a halotti szentsé
gek fölvélele után, március 13.-án elhunyt Bala
tonalmádiban, ahol nagy részvét mellett 15.-én 
helyezték örök nyugalomra. Lelki üdvéért a gyász
mise 16.-án reggel a vőrösberényi templomban 
volt. Halálát özvegye, fia : dr. Baráti Lajos győri 
orvos, leánya: Mária, férj. Sztojka Józsefné, uno
kája és rokonsága gyászolja.

M. klr. 30. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Ötszázezer pengő
I. osztály.

Húzást á p rilis  hó 7,>én.
S z e re s s e n
S z e re n c s e
S z á m o k a t
S z U o a n é l

Szűcs Ede Bankháza
m. klr. osztálysorsjáték föárusitó helye 

Veszprém.

— Szent József-B nnepség Zircen. A szé
pen működő Katolikus Legényegylet é3 a nemrég 
megalakult Keresztény Munkáaegyesület együtte
sen tartja meg Szent József ünnepét, most vasár
nap, Zitcen. Délután nagy, műsorral egybekötött 
Uunepség lesz, amelyen az ünnepi beszédet dr. 
Wéber Pál kanonok, püspöki irodaigazgatő mondja.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára, 
Csütörtökig befolyt: Pardányi Emit Blüred, dr. 
Schoderbeck Lajos Somogysá-d, Mucska Sz. Barcs
1— 1, Lendvay Béla Bsztllázló, Ify Lajos Fonyód, 
Tomózer Lajos Ksztbenedek, v. Karcsay Béla 
Pápa, Balogh Béla Zalaegerszeg 2 —2, Cséby Já
nos Kővágóörs 3, Sinkovits Nándor Ksztbenedek 
4, Duda Ferenc Almádi 5 P ; Veszprémből: Nyug
díjas Vasutas, Csalié József 1 — 1, dr. Rhédey An
tal, Nagy István, Rólh Jenő, dr. v. Polotay József
2 — 2, dr. Porubszky Elemér 5, Veszprémi Egy- 
házm. Alapitv. Pénztár 10, dr. Cholnoky Ferenc 
20 P, a Veszprémi Piarista Diákszövetség utján 
95 P. Összes takarékbetét 2030 16 P.

— G yógyszertár-átruházás. A belügymi
niszter a balatonfőkajári .Turul* gyógyszertár 
személyes üzleti jogqsitványát, a hozzátartozó lep
sényi fiókgyőgyszettir jogával együtt, Virágh Gyu
láról Lehret Alfréd oki. gyógyszerészmeslerre ru
házta ál.

— A Devecseri D aloskör uj elnöke. De-
vecserböl jelentik: Lajos Ignác állampénzt, főtaná
csost, a devecseri kir. adóhivatal főnökét a Deve
cseri Róm. Kát Doloskör legutóbb tartott köz
gyűlésén egyhangú lelkesedéssel a dalárda elnö
kévé választotta.

— IskolánkivOli népm űvelés. A herendi 
ikn. albizottság egész évi, látogatóit tanfolyamait 
Sas Ede .Vásárba" c. vigjátékávsl fejezte be, ame
lyet az ismétlő iskolások adtak elő szép összjáték- 
kal. A záróünnepéiyen több százan veitek részt. 
A szünetben Gösy István plébános, albiz. elnök 
beszámolt az évi működésről és vázolla a jövő 
programját. A gazdasági vonatkozású tárgyak is
mertetésén kívül rendeztek egy kosárfonó tanfolya
mot is, hogy a jövő télen az Alföldre tömegesen 
gyümölcsszálliló kosarakat küldhessenek. Az érté
kesítés iránt a tárgyalások egy szólőbirtokossággal 
folyamatban vannak. A nők részére Frőlich Mária 
áll. tanítónő, oki. gazd. szaktanitónő rendezttl szép- 
sikerü fehérnemű szabászati lanfolyamot, amit jö
vőre a község összes asszonyával megismétel. A 
színdarab után az egybegyűltek lelkes ünneplés 
közben fejezték ki köszönetüket a tanfolyamok elő
adóinak, akik Gösy István plébános, Nagy Dezső 
áll. tanító, tanfolyamvezető, Bulissa József ev. ig. 
tanító, Frőlich Mária és Lollok Jánosné tanítónők, 
Pesovár János közs. főjegyző és Rucsek Géza 
jegyző voltak. A záróünnepély sikerét fokozták az 
isko'ások szavalatai és kétszólamu énekkaruk.

A lepsényi ikn. albizottság Apponyi Albert 
emlékének szentelt kegyeteles ünnepséggel zárta 
be négyhónapos értékes munkálkodását. A nemzet 
nagy halottjáról Torma József esperesplébános.
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Nem esitett gyüm ölcsfákat, 
díszcserjéket, rózsákat, 

so rfáka t szállít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.
K é r je  a  le g ú ja b b  é r je g y z é k e t .
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albizottsági elnök mondott emlékbeszédet, Pálfy 
István Palsovszky B. „Apponyi" c. vertét szavelta, 
majd egy mozgófilm után a „Himnusz" eléneklé- 
iével végződött az ünnepély. A jelenvolt nagy
számú közönség meleg és há'áí elismerésének 
adctl kifejezést a téli tanfolyamok eIOadói és ren
dezői iráni. Irodalmi, történelmi, gazdasági, egész
ségügyi előadásokat tartatlak Torma József esperes, 
Medgyasszay Vince kormánytttanácsos, a ref. 
költö-esperes, akinek több vénét is szavalták, 
Csarnagurszky Kálmán tkprt. ügyvezető, Vargha 
József ref. kánlortaniló ós dr. Novák Gusztáv 
körorvos. Grül Jenő r. k. tanító pedig színdarabot 
tanított be. A tanfolyamokon szavaltak Csapó Esz
ter, Farkas György, Hajdú Erzsébet, Bencsik Juha, 
Cseresnyés Lidia és Páifi István. Az előadásokat 
legtöbbször kullurfilmek is é'énkitették, amelyeknek 
beszerzése Novák Gusztiv érdeme volt. Néhány
szor a rét. énekkar is szereped.

Ajkártl jelentik: Nagyon érdekes előadást 
tartott az ajkai ikn. egyesületben Csóka Ferenc 
tanító a hosszú élet meghosszabbításának titkáról. 
Részletesen fejtegelte a laká , élelem, italok hatá
rát az emberi szervezetre és példákkal illusztrálta, 
hogy a fürdés és a túlzásba nem hajtott sport 
segélyével az emberi élet meghosszabbítható. A 
nagy érdeklődéssel hallgatott előadást követőleg 
Rénes Róza elszavalla „A négy szobor* és Kovács 
Erzsébet Petőfi: „Szüleim halá'ára" c. költemé
nyét nagy sikerrel. Úgy az előadót, mint a szava- 
lókat a közönség meleg tapssal jutalmazta.

— Az Ipartestü le t helyisége H orthy Mik
lós utca  18, lakásnak vagy Irodának m ájus 
1-re kiadó. (U gyanott zongorák  bérbeadók.)

— A veszprém i NyUKOSz közgyűlése. 
Meghívó az 1933. március 25. én d. u. 4 órakor 
a honvédliszli éikezde helyilégeiben megtartandó 
rendes közgyűlésre. Tisztelettel kéretik a szives 
megjelenés. Tárgysorozat: 1. Megnyitó. 2. Előző 
évi jegyzőkönyv felolvasása. 3. Számvizsgáló bi
zottság kijelölése és jelentése. 4. Az 1932. évi 
pénztári számadás előterjesztése és a felmentvény 
megadása. 5. Tagdijhálralékok behajtása. 6. Tiszt- 
ujitás. 7. Indítványok. Kiszely János ny. g. alezr.,
I  NyUKOSz v. f. cs. elnöke.

— A tan ító ság  köréből. Lázár György 
pályakezdő tanitót a sikátori ev. iskolához, Czir- 
Jusz Anna pályakezdő tanitót a gyutafirátóti róm. 
kai. iskolához választották meg tanítóvá az ille
tékes iskolaszékek. — Árvay Gábor adorjánházai 
református tanító, igazgató-tanítóvá, Jeszenszky 
Erzsébet tanítónő a farkas-gyepűi erdei iskolához 
kisegitö tanítóként neveztetett ki.

— Az u] 30. M. Klr. O sztálysorsjáték
iránt Artási a kereslet, mert 84 000 sorsjegy közül 
42 000 nyereményt sorsolnak ki állami ellenőrzés 
mellett. Tehál minden második sorsjegy nyer I Ha
talmas összegek: 300 000 P, 200 000 P, 100.000 
P  is nyerhető, összesen közei 8 miliő pengő kész
pénzt sorsolnak ki. A húzás április 7.-én kezdő
dik. Dembinsky B. fóárusiló, Bpest, II., Zsigmond 
utca 8 ,  mi lapunkhoz mellékelt egy kartonlapot, 
melyről kérjük a rendelőlapot levágni és kitöltve 
m ig má postára adni. Fizetni van ideje a húzós 
előli. Mindenegyes sorsjegynek egyforma a nye
rési esélye 1 Véletlentől függ az Ön szerencséje is I 
Könnyen lehet, hogy az ajánlott szerencsesorsjegy 
áltat Ön is, — mint már oly sokan, — nyer ná
lunk és gazdag teszt Ne mulassza el az alkalmat! 
M i mer, az nyeri 80

H írek  a  caerkéaajam boréró l.
A Cserkészszövetség rádióelőadásainak kere

tében március 24.-én este 11 órakor gróf Teleki 
Pát táborparancsnok fog érdekes angolnyelvü 
előadást tartani, amit nagy érdeklődés előz meg. 
— A S2tambu i Galatasaray cserkészcsapat tagjai 
közül 25-en jönnek a gödöllői jámboréra. — Kü
lön érdekessége lesz a jamboiénak a vizi-vitorlázó 
repülőgép, amelyet a M. Kir. Állami Gépgyár ke
retében működő 13. sz. „Ezermester" cserkészcsa
pat épít. — A jámboré üzletvárosában való rész
vétel és árusítási engedély kiadásának határidejét, 
a jelentkezők nagy számára való tekintettel, már
cius 31.-ig meghos8zabbilolták. Érdeklődök for
duljanak a gazdasági csoport vezetőségéhez: V. 
Nagy Sándor-ulca 6. — A jámborét sokan sze
retnék reklámcélokra fölhasználni és külföldi gyá
raktól rengeteg ajánlat érkezett. A gazdasági cso
port azonban ezeket a ké éseket elutasítja, mert 
elsősorban a magyar gyárak és a magyar áruk 
propagandájának óhajt lehetőséget biztosítani. — 
A Tábori Rendőrség soproni csoportja, a város 
és vármegye cserkészvezetősége elölt, vizsgát tett 
az eddigi kiképzés anyagából.

— Az Iparoskör Szent József vacsorája .
A veszprémi Iparoskör márc. 19. én, vasárnap 
este 8 órakor, Szent József, az iparosok védő
szentje emlékére ünnepies vacsorát rendez saját 
helyiségében.

— Szabadságo lt tisztviselő. Pápáról je
lentik : Hamulh János, Pápa város polgármestere 
Dienes Sándor közig, rendőrbirőt szabadságolta. 
Ez már a harmadik váiosi tisztviselő, akit az uj 
polgármester szabadságol.

— A B akony Egyesület közgyűlése. 
Zlrcröl jelentik: A zirci Bakony Egyesület a Kát. 
Legényegylet nagytermében tartóba meg éves köz
gyűlését, Watla Ferenc, tündérmajori földbirtokos 
elnőklése alatt. A nagy és nemes tettekre hivatott 
egyesület már eddig is elismerésre méltó tevékeny
séget fejtett ki Zirc kulturális fejlődése érdekében 
és erre az évadra is nagyarányú propaganda ki
fejtését határozta el.

— A túlsók evésnél, vagy túlzott ivásnál,
„igmándi" gyógyvízből már fél pohár használ!
— A szab ad ság  ünnepének hódol a Ma

gyar Lányok, a magyar teányifjuság egyetlen 
lapja. A szerkesztő Tutsek Anna regényfclyla- 
tása, Farkas Imre hazatias darabja, Surányi Mik
lós, Dtnes Gizella elbeszélései, Berta Ilona verse, 
Réz Lola regényforditása, számos cikk, népszerű 
rovatok s az „Otthonunk" c. 16 oldalas, színes, 
melléklet találhatók benne. Mutatványszámot a 
kiadóhivatal küld: Bpest, VI. Andrássy-ul 16.

— M űkedvelő e lőadás . Pápáról jelentik: 
A Pápai Testvériség Sport és Kulluregyesület múlt 
szombaton és vasárnapjzajos siker mellett előadta, 
a Levente-Otthon nagytermében, a „Mit susog a 
fehér akác? '* 1 c. operettet, amelyben Horváth Bözsi, 
S. Lubinszky Margit, Winkler litván, Sághy Géza, 
Marék László vitték a főszerepeket és pompás já
tékukkal igen kellemesen elszórakoztat ák a mind
két estén nagyszámban összeseregtett közönséget. 
A Testvériség sikerült műkedvelő előadásaival 
mindnagyobb népszerűségre tesz szert é i egészen 
magához hódítja a közönséget.

— A MEFHOSz párizsi és  o laszország i 
tanu lm ányútja i. A MEFHOSz Utazási Iroda ápr. 
9.-én Párizsba kéthetes, május 1.-én Olaszországba 
12 napos rendkívül kedvezményes tanulmányutat 
rendez. A párizsi ut részvételi dija 300 P, az olasz- 
országié 245 P. Jelentkezni és érdeklődni tehet a 
MEFHOSz Utazási Irodában Bpest, (XI., Ferenc- 
körut 38. tsz. 2. Telefon 872— 74) A nyári tanul
mányutakról szóló prospektust készséggel meg
küldi az Utazási Iroda.

Vennék term ő gyiim ölceőet
la k ó h á z z a l ,

79 akAofeerdő kö ze lé b e n ,
vételár megjelöléssel, Somfai, Bak, Zalam.

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 07

ju t á n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u. 6 éra után helyszínen lehet.
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— Csonttollú madarak Veszprémben.
Télen megjelenő vendégmadaraink egyike a tá 
vol északi vidékekről nagy hidegben délre húzódó 
csonttollú madár, amely nagyobb csoportokban 
verődve jelenik meg s a fák és kúszónövények 
magván és bogyóján élösködik. Nyáron északi 
hazájukban CBak rovarral élnek, amiből töménte
len mennyiséget fogyasztva, ugyanazt az áldásos 
hivatást töltik be, mint nálunk a fecske. Ezért, aki 
pusztuilja őket, ugyanolyan kárt cselekszik, mint a 
fecskét pusztító déli népek. Védelmezzük meg 
ezeket a kedves megjelenésű, bóbitás kis madara
kat, amelyek közül a télen egy nagyobb csoport 
megjelent Veszprémben is, és megjelenésükről ad
junk hirt egy levelezőlapon a veszprémi múzeumnak, 
ahonnan az összegyűjtött adatokat illetékes helyre 
juttatják. A muzeum részére ezekből szükség nin
csen, mert már több szép kitömött példánnyal 
rendelkezik, amelyek tármikor megtekinthetők.

— A be tű  uj világ a gyermek számára. 
Ebbe vezet az Az Én Újságom, amelyben Gaál 
Mózes ir a szabadság ünnepéről. Két regényfoly- 
titás és visszaemlékezés Jókai gyermekkorára, me
sék, versek, rejlvénv rovat stb. teszik teljessé a 
népszerű Az Én Újságom ul. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: VI. Andrássy-ut 16.

— H allgassunk  e  más tanácsára? Erre 
a kérdésre válaszol Kálmán András debreceni

! tisztviselő, aki háromszor kért tanácsot Tolnai Vi
láglapján tót. „Megmentették kis gyermekem életét" 
— írja levelében — „elkerültem az anyagi romlást". 
Tolnai Vlldglapia hetenkint többezer kérdezöskö- 
dönek ad felvilágositárt.

— Afrika dsungetjében játszódik te a 
„Tarzan“ c, nagyszerű filmremekmü, amely szom
bat-vasárnap van a mozi műsorán Szerdán-csü- 
törtökön, filléres helyárakka!: „Őnagysdga nem 
ukar gyereket“ c. zenés vígjáték.

— M agányos úriemberhez vidékre e l
m enne háztartás minden ágában jártas, ki
tűnően főző  gazdaasszony. Cím a  kiadó- 
hivatalban.

— Magyar Költők Antológiáját rendezi 
sajtó a'á a Magyar Szépmives Céh, amivel az a 
célja, hogy egy csoportban mutassa be a nyilvá
nosságnak valamennyi magyar költőt. Az antoló
giában megjelent versek résztvesznek a Magyar 
Szépmives Céh 50 P-ős versenypályázatán. Kéz
iratok beküldhetők válaszbélyeggel a „Magyar Szép- 
míves Céh“ hez: Újpest, Gr. Apponyi u. 20. A 
kötet ára 4 P. Előjegyzési ára 3 P. Előjegyzést 
az összeg beküldésével elfogad a „Magyar Szép
mives Céh" kiadóhivatala. A nagy érdeklődésre 
számot tartható könyv május 1.-én jelenik meg.

— Nyolc influenzás haláleset volt a 
m egye területén a múlt hónapban. Dr. Bélák 
Imre, Veszprém vármegye főorvosa a közigazgatási 
bizottságban beszámolt a február havi általános 
egészségügyi viszonyokról, amik kedvezőtlenebbek 
voltak, amennyiben a még január folyamán fellé
pett tömeges, influenzás jellegű megbetegedés 
száma emelkedett, karöltve az évnek ebben a sza
kában amugyis elterjedtebb légzőszervi bánlalmak- 
kat. A megbetegedések kimenetele általában könnyű 
természetű volt: pár napig tartó, többé-kevősbé 
magás láz jellemezte a kórt, azonban orvost alig 
hívtak, csakis szövődmények alkalmával, amelyek 
száma februárban, különösen pedig annak máso
dik felében emelkedett feltűnően. Erre az időszakra 
esnek leginkább az influenzás elhalálozások is. 
Az influenzával kapcsolatban különleges intézke
désekre csak Veszprém városban került sor, ahol 
a hiányzó gyermekek nagy tömegére való tekin
tettel, az óvodákat 14 napra bezárták. A fertőző
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Betegség m ia tt azonnal kiadó, 
esetleg azonnal ó ladé Pépén,

jómenetelü, biztos exlsztenciát nyújtó
f ü s z e r ü z le t
i t a lm é r é s i  jo g g a l,  

h éro m  azobés m odern lakással,
mellékhelyiségekkel, nagy kerttel. 

Az udvaron 50 darab sertésre való 
hizlalda. Továbbá tartozik hozzá 10 HP 

villanydaráló is villanyfiirészelögép. 75 

A ház uj és még 24 évig adómentes.
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos: 

Rúzsás Károly Pápa, Kertváros, Aradi-utca 7. sz.

Nyílttéri)
Feleségem, ifj. Imre Károlyné, szül. Spengler 

Mária adósságaiért felelősséget nem vállalok.
Imre Károly

67 ny. máv. altiszt.

•) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

megbetegedések állása egyébként a mull hóban a 
következő volt: csökkent: a vörheny (16—11), a 
kanyaró (39—2), a hasihagymár (20—5), a vérhas 
<1—0) és a bárányhimlő (18—9); emelkedett: a 
roncsoló toroklob (51—53), a hOkhurut (11—25), 
az influenza (5—40) és a tuberkulózis (1—4). 
Lényeges emelkedés mulalkozik a fertőzőbetegsé 
gekben elhaltak számánál, amennyiben a megelőzd 
havi 6 és a múlt év februári 5 esettel szemben 
az idén 18-ra emelkedett azok száma. Ezt részben 
az influenza (8), részben pedig a Márkón fellépett 
szamárhuruthoz társult influenzás jellegű tüdőgyul
ladás okozta. Ebmarást 5 esetben jelenteitek be.

— A fia ta l am erikai milliomos Német
országban megy, hogy apjának hálatarlozását ki
egyenlítse s itt találja meg, apja régi barátjának 
házában, a maga boldogságát. Ezt meséli el fino
man a népszerű Írónő „A miliomos titkár* c. re
génye. Megjelent a Milliók Könyve legújabb szá
maként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— LugkOvet Ivott Enylngril jelentik: Máit 
Mariska enyingi leány lugkővel megmérgezte 
magát. Tettének okaitól szüleinek s a nyomozó- 
hatóságoknak minden felvilágosítást meglagad. 
Állapota súlyos.

— Leesett a  fáról. Pápáról jelentik: Sán
dor Zsigmond csóti uradalmi cseléd fanyesés köz
ben lesett egy fáról és hálán súlyos zuzódásokat 
szenvedeti.

— Az A m atőr márciusi száma gazdag, ér
dekes tartalommal megjelent. A modern szelektív 
band-pass- bemenős, nagyteljesítményű háromcsOves 
vevőkészülék úgy váltó-, mint egyenáramú válto
zatban nagy OrOmOt fog szerezni az amatőröknek. 
.Hogyan készítsünk otthon' gramofon-felvételeket* 
befejező közleménye, egy édekes fejezel a kristály
fizikából, tekercsméretek számilás nélküli gyors 
meghatározása, amatőrvilágverseny, a fotórészben 
az uj, nagy tavaszi pályázat, a fotóparlament, fény
érzékeny papir házi készítése stb. teszik gazdaggá 
a  lap tartalmát.

— T űz. Enylngröl jelentik: Kedden, a déli 
órákban, Köntös Péter enyingi gazdálkodó takar
mánya kigyulladt s a takarmány és szalmakész
let elégelt.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (18.) 
fél 7 és 9, vasárnap (19.) 4, fél 7 és 9 órakor 
W . S. Van Dyke, a “Tradern Horn* rendezőjének 
uj remekműve: „Tarzan*. A főszerepben: Johnny 
Weissmüller, Maureen 0 ‘Sullivan, C. Aubrey Smith 
és Neil Hamilton. A monumentális film Afrika 
dsungeljében játszik. Az őserdők borzalmai rend
kívül érdekes, félelmetes felvételekben keretezik a 
romantikus történetet. Johnny Weissmüller, az ameri
kai uszóbajnok krokodilusokkal és orrszarvúakkal 
úszik versenyt. Ezenkívül kiegészítő és hiradó. — 
Szerdán-csütörtökön (22. és 23.) nagyszerű zenés 
vigjálék: .önagysága nem akar gyereket*. Fő
szereplők: Liáné Haid, Oeorg Alexander, Lucie 
Mannheim, Ottó Wallburg és Hans Moser. Fino
man, kedvesen és mulatságosan feldolgozott téma, 
sok Ottléttel s komikummal. Ismert és kedvelt 
filmszínészek, fordulatos sok, derűt keltő cselek
mények. Előzőleg híradók és kiegészítő műsor.

A film filléres előadásban kerül bemutatásra. Az 
előadások szerdán fél 7 és 9, csütörtökön 4 és 9 
órakor kezdődnek.

IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
A m agyar katona.

A magyar vitézség ezer éve a tárgya annak 
a páratlanul diszes kiálli'ásu, kétkötetes műnek, 
amely a Franklin Társulat kiadásában most hagyta 
el a sajtót. Csodálatos, hogy mindeddig hiányzott 
a magyar irodalomban olyan munka, amely a 
magyar hadvezé-ek, tisztek és közkatonák Önfelál
dozó kötelességteljesilését, bátorságát és hősies
ségét hiteles történeti adatokkal és egykorú il
lusztrációkban bemutatta volna a magyar közön
ségnek.

Ezt a régen érzett hiányt pótolta most négy 
kiváló kalonairó, akik a magyarság ezeréves har
cainak tükrében bemutatják a magyar katona pá
ratlan harci értékét, önfeláldozását, hűségét. Bár 
a nagy mű a legújabb hadtörténeti kutatás min
den adatát gondosan felhasználja, mégsem válik 
sehol szürke adathalmazzá, mert a kOnyv író i: 
Pilch jenő ezredes és Gyalókay Jenő ezredes, a 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, továbbá 
vitéz báti Berkó István ezredes és Markó Árpád 
alezredes — a tolinak is mesterei, úgy, hogy a mű 
nem szakemberek számára — akiknek elsősorban 
készült — a legélvezetesebb olvasmány.

A gyönyörű két kötetet mintegy 500 kép, 
vázlat és melléklet diszitl, amelyeknek nagy része 
itt jelenik meg először. Külső és belső értékének 
beszédes bizonysága, hogy három olyan aján
lással jelent meg, amelyeknek mindegyikére fel 
fog figyelni a magyar közönség: nagybányai vitéz 
Horthy Miklós kormányzó, vitéz József kir. her
ceg tábornagy és jákfai vitéz Gömbös Gyula 
miniszterelnök és honvédelmi miniszter facsimi
lében közölt ajánló sorai nemcsak a magyar ka
tona kiválóságának lelkes magasztalásai, hanem 
egyúttal hangos tanúbizonyságok A magyar ka
tona nagy nemzetnevelő értéke mellett.

Ez a nagyszabású mű forró vallomás múl
túnk dicső hagyományai mellett és példaadó buz
dítás a jövendő magyar nemzedék számára.

(A leg ifjabb  Írói nem zedék) két nagyte- 
hetségü tagjának: Török Sándornak és Székely 
Tibornak egy-egy elbeszélését közli az Uj Idők. Sza- 
lay László elbeszélése, Ölbey Irén és Varga Lajos 
versei, Csalhó Kálmán és Thurston regényfolyta- 
tasai, Krónikás Kis Tárcája, Stella Adorján humo
ros jelenete, Farkas Imre vidám visszaemlékezé
se, a .Levél mindenkihez*, Ebeczki György szín
házi cikke és a .Kevés pénzből jól élni, tanulni, 
szórakozni....* c. sorozat teszik értékessé Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hetilapját, amelyet még fej
lécek, időszerű képek, művészi reprodukciók és a 
népszerű rovatok gazdagítanak. Az Uj Idők ki
adóhivatala :Bpest, VI. Andrássy-ut 16. szívesen küld 
mutatványszámot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

(A XXIII. Országos Dalosverseny.) Bpesl- 
ről jelentik: Az Országos Magyar Dalosszövetség 
junius 24. és 25.-én rendezi meg a XXIII. Orszá
gos Dalosversenyt, amelyen több, mint 500 da
lárda vesz részt, közel 15 ezer dalossal. A vidéki 
városokban nem lehet már a nagy tömegek miatt 
megrendezni a versenyeket, éppen ezért a központi 
választmány Budapestet jelölte ki a verseny he
lyéül. A jelentkezés határideje március 26.-án jár 
le. A dalosverseny legkiemelkedőbb ünnepsége 
lesz az Országház előtti összkari hangverseny, 
amelyen valamennyi dalos, 500 tagból álló zene
kar s 1000 cigányzenész fog résztvenni. A magyar 
nótának ez az ünnepe az eddigi hasonló ünnep
ségeket messze felül fogja múlni.

KÖZGAZDASÁG.
* H aldekker László a Gazdatiszt! Kör 

alelnöke. Szikesfehirvárról jelentik: A Fejér—Tolna 
és Veszprémmegyei Gazdatiszti Kör, Ármos Jenő 
kir. gazd. tanácsos, alelnök elnöklése alatt, igazg. 
választmányi ülést tartott Szfehérvárott. Bayer János 
Ugyv. alelnök beszámolt az országos intézőbizott
ság működéiről és a gazdatiszti kamarai kérdés 
jelenlegi állásáról. A titkári jelentések é l uj tagok 
felvétele után előterjesztést tettek a f. évi közgyű
lésen történő tisztujitásra, amely szerint a megüre
sedett társelnöki tisztségre Rtbtánszky József felső- 
iregi jószágigazgatói, az alelnöki tisztségre pedig 
Haldekker László veszprémi püspöki urad. fő
számvevőt jelölték. Minthogy Báty Kálmán, a kör 
elnöke, ez évben tölti be 80 évét, a kör pedig 
megalapításának 30. évfordulóját, a Gazdatiszt! 
Kör e kettős jubileumot, valamennyi társalakulat 
bevonásával, megfelelő keretek között, áprilisban 
fogja megünnepelni.

* N agyarányú lesz a  M ezőgazdasági 
Kiállítás. Bpestről jelentik: Az Országos Mező
gazdasági Kiállítás látogató közönsége körében, 
a tenyészállatkiállitis mellett, mindig nagy érdek
lődést kelt a mezőgazdasági termelés egyéb 
ágainak a kiállítása is. E szakcsoportok között 
a mezőgazdasági kisérleltlgyl Intézmények közül 
a kiállításon résztvesznek, a földművelési minisz
térium rét- és legelőgazdasági szakosztályának 
támogatásával, a bpesti Vetőmagvizsgáló Állomás, 
a magyaróvári Növényterm. Kísérleti Állomás, az 
Orsz. Növénynemesitő Intézet, a Növényvédelmi 
Kutató Intézet, az Állatélettani és Takarmányozási 
Kísérleti Állomás és a Meteorologiai ér a Földtani 
Intézetek. A földművelési minisztérium fennható
sága alatt álló szakoktatási intézmények csoport
jában résztvesznek az Állatorvosi Főiskola bakteri
ológiai intézete és szülészeti klinikája, a debreceni 
Gazd. Akadémia, a kecskeméti Gazd. Szaktanitónő- 
képző Intézet, a jászberényi Mezőg. Szakiskola, a 
hajdudorogi, mohácsi és székesfehérvári téli gaz
dasági iskolák. A tejgazdasági kiállításon az Orsz. 
Tejgazdasági Szövetség kollektív kiállítással vesz 
részt. Szerepelni fog még számos tejgazdaság, tej
üzem és tejszövetkezeti központ. Ezenkívül lesz

A mai gazdasági helyzetnek megfelelően

árainkat leszállítottuk!!!
Magtisztitógépek 

Malomberendezések 
és rekonstrukciók

A tenyészállatvásár alkalmával
te k in ts e  m e g  g y á r i  r a k t á r a in k a t i

VI. kér., Váci-ut 19. sz. alatt.
77 111 —  T e le fo n  1 9 0 2 —6 1 ,9 0 9 —6 4 . "
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vetőmag, halászati is  erdészeti kiállítás. Az Orsz. 
Mezőgazdasági Kamara kiállítása egész kiállitási 
csarnokot megtölt. A háziipari kiállítás anyaga irá-

Sitásul szolgál azoknak, akik a falusi lakosságon 
arnak segíteni. Ktllön pavillonban nyer elhelyezést 

a  méhészeti kiállítás, s borkóstolóval egybekötött 
borkiállítást is rendeznek. Az exportlehetőségek 
előmozdítása céljából ez évben két csarnokot meg
töltő anyaggal exportkiállUdst rendez a Külkeres. 
kedelmi Hivatal (expoitintézet). Ennek keretében 
pedig hizoltállalkiállitás lesz. Részt vesz még a 
kiállításon az Orsz. Gazd. Munkáspénztár, több 
szövetkezeti központ, a Magyar Mérnök- és Épi- 
tészegylet is tagosilási anyagával, valamint számos 
kereskedelmi vállalat, gépgyár és faiskola. — A 
felutazó közönség részére a MÁV és a kezelésé- 
sében lévő hé. vasutak 50 ’/i-os kedvezményt 
biztosítottak s az erre jogosító igazolványt I P 
postabélyeg beküldése ellenében, az igénylő nevé
nek és a kiinduló állomásnak közlése mellett, a 
kiállítás rendezöbizott8ágától kell igényelni, de be
szerezhetők a Veszprémmegyei Gazdasági Egyesü
let utján is. Az igazolvány Bpestre márc. 17. tői 
27.-ig, visszafelé márc. 23.-tól ápr. 2.-ig bezárólag 
érvényes és bármelyik kocsiosztályban hasz
nálható.

* Infláció vagy defláció ? Pápáról jelentik: 
Ezzel a címmel Ujlaky Géza győri keresk. és 
iparkamarai tilt ár vasárnap este előadás t tartott 
a pápai Lloyd nagytermében. Aktuális vonatkozású 
előadását a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta 
és végül zajos ovációban részesítette.

* Fotókiállítás B udapesten . Bpestről je
lentik: A Kereskedő Ifjak Bpesti Egyesülete fotó
kiállítást rendez, amelyen minden amatőr fényké
pész r észtvefie t A képek beküldési határideje áp
rilis 28 A kiállítani szándékozó amatőrök és egyesü
letek felvi ágositást kaphatnak a kiállítás titkárságá
nál : Bpest, VI., Gróf Zichy Jenő-utca. 47. sz. A leg
jobb pályaművek értékes jutalomban részesülnek.

6 (XXXV. LVIII.— 12. szám.)

Poloskairtás!!!
!! Ciángázzal!!!

Fischer S z - f  ehérvár, Kossuth u. 6
Veszprémi m. b. „̂SzMéri.sz.
74 D iskrét - olcsó - g a ra n tá lt !

Veszprémvármegye alispánja. 

5355—933. sz.

Versenytárgyalási hirdetés.
Kb. 5 0 0 0  m ' bazaltkavics k i

fuvaro zására  és kb. 1 1 . 0 0 0  m 3 
mészkő, dolom it és ro s tá lt k a 
vics szá ilitására  és k ifu varo zá 
sá ra  versenytárgyalási hirdetek. Az aján
latok legkésőbb f. évi á p rilis  hó 1 0 . -  
én d. e. 9 ó rá já ig  lesznek a veszprémi 
m. kir. állanrépitészeli hivatalhoz benyúj
tandók.

A részletes kiirás és ajánlati művelet 
a veszprémi m. kir. államépitészeti hivatal
tól 12 pengő előzetes beküldése ellenében 
megszerezhető. A szabályszerű ajánlat be
nyújtása esetén azonban az összeg 50 Vo- 
át az ajánlattevőnek az államépitészeti hi
vatal visszafizeti.

Veszprém, 1933. március 9.
78 Alispán.

Anyakönyv.
Születés: Strausz István cipész és Prém Erzsébet 

fia halva szül. — Hirsch Zoltán sörraktáros és Péntek 
Erzsébet fia László Béla r. k. — Márkus Józfef szoba
festő és Faddy Maigit fia Tibor József r. k. — Csomó 
Jolán leánya Vilma r. k. — Ender Márton napsz. és Bolla 
Ilona fia István r. k. Nyári József népzenész és Döme 
Gizella leánya Éva r. k. — Szvoboda Terézia napsz.-nő 
leánya Erzsébet r. k. — Kis Károly gazd. cseléd és Sza
bados Erzsébet fia Sándor r. k.

Halálozás: Bauer Léber Magdolna 5 é., r. k. — Özv. 
Flőri Jánosné Sári Ágnes 65 é., r. k. — Özv. Horváth 
Istvánná Viczai Mária t*0 é. r. k. -  Cseh László 4 h., r. k. 
— Farkas József bányász 24 é. ev. Tóth Ferenc 12 é., 
r. k. — Horváth Magdolna 16 h., r. k.

Házasság: Berényi Sándor (özv.) rendőrfőtörzsör- 
mcster és Hege Julianna női szabó, ref. — Tanka György 
(elvált) géplakatos és dr. Kerékgyártó Emma orvos r. k.

3575— 1932. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Szász Ferenc veszprémi ügyvéd által 

képviselt Veszpiémi Takarékpénztár RT. javára 
2860 P  követelés és járulékai erejéig a veszprémi 
kir. járásbíróság 1932. évi 1938. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folylán végrehajtást 
szenvedőnél 1932. junius hó 27.-én lefoglalt, 2110 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XU. t.-c. 20. 
§-a  alapján még következőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, 
Templom-utca 16. szám alatt leendő megtar
tására határidőül 1933. évi m árcius hó 30. nap 
ién ak  délelő tt 11 ó rá já t tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, cséplőgép, lovak, ga
bona s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, eselieg a becsár : /,-éit is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsérlékü ingónál a becsér
ték 10 "/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 végrehajlási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
Igénykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. máicius hó 1.

73 S tekker László kir. bír. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság. 

7868—1932. Ik. szám.

Á rverési hirdetm ény-kivonat.
Veszprémi Takaiékpénztár veszpiémi bejegy

zett cég végrehajtatnak vitéz Kereaztényszigethy 
Sándor végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében elrendeli a végre
hajtási árverési 3000 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végeit a veszprémi kir. járásbíróság terű
idén levő, Vörösberény községben fekvő s a vörös- 
beiényi 635. sz. fkvi betétben A +  1. sor, 2998 57. 
hrajzi sz. a. felvett, vitéz Kereaztényszigethy Sándor 
nevén álló ingatlanra (szántó a FUzfő-dUlöben) 
2400 P kikiáltási árban.

Az árverés nem érinti a B. 2. sorszám alatt 
756/1929. tk. sz. végzéssel a Magyar Kát. Tanul
mányi Alap javára bekebelezett elő- és visszavá
sárlási jogot.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vörös- 
betény községházánál megtartására 1933. évi ápr. 
hó 19. nap ján ak  délelő tt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. § a 
alapján a következőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár 
kélharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 
(1908: XLI. t.-c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
legesen bírói leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet lett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. október 11. napján.
A kiadmány hileléul:

Heller s. k. Ungváry s. k.
tlkwezetö. 72 kir. járásbirósági alelnök.

Rádiók, irigépek részletfizetésre Fodornál!

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Vasárnap a VTC itthon a győri II. kér. SG- 
vei játszott bajnoki mérkőzést 1: 1 ( 1 :0 ) arány
ban. A győri csapat a mérkőzés legnagyobb ré
szében fölényben volt, azonban a jói működő 
helyi csapat védelme szilárdan védte kapuját. Csa
társora még messze van őszi formájától 8 igy 
eredménytelen, széteső játékot produkált, ami nem 
igen tette próbára az ellenfél védelmét. Gólszer. 
zője s egyben a csapat legjobb embere Molnár 
és rajta kívül Novák II , Kálmán és Láng játéka 
elégitett ki. B itó: Kotrobay. — A Move VSE Pá
pán a bajnoki lista előkelő II. helyezettjétől, a 
Kinizsitől szenvedett 4 : 0  (2 :0 ) arányú súlyos 
vereséget. Az Összeszokott, jó játékerőt képviselő 
pápai csapatnak a MOVE nem vo t komoly ellen
fele. Hogy a MOVE nem szenvedet: katasztrófáiig 
vereséget, kizárólag a közvetlen védelem érdeme. 
A hal? és csatársora puha, Lleknélküli játékot 
mutatott. A Kinizsi gólszerzői KelemeH, Kalmár, 
Tóth I. éi Tarr. A MOVE egy 11-ett sem tu d ó t 
értékesíteni. J óka  MOVE ból Sárdi és Sütő I., a 
Kinizsiből Kelemen, Kalmár, Király és Vörös. 
Biró: Ceczely. — A barátságos Move VSE—VTC 
ifjú.ági mérkőzé t barátságtalan köiülmények kö
zölt a VTC 3 :2  (0 :2 )  arányban nyerte. B iró: 
Kamarell. (t. />

o V asárnapi labd aru g ó  p rogram . A Move 
VSE a soproni VSE vei Veszprémben, a VTC a  
SFAC cal Sopronban, a Kinizsi a Szombathelyi 
Vasutassal Pápán játszik bajnoki mérkőzést. — A 
II. oszt. csapataink közül az I. helyen álló Vár
palotai Unió kezdi m^g a tavaszi fordulót, am:Iy 
olhonában a szfvári ARAK-kai játszik bajnoki 
mérkőzést.

o T u r is ta  gyűlés. Meghívó. A MTE Ba
konyi Osztálya március 19.-én d. e. 11 órakor, a 
városháza tanácstermében, évi rendes közgyűlést 
tart, amelyre a t. egyesültti tag urat (úrnőt) azzal 
hívjuk meg, hogy azon megjelenni szíveskedjék. 
Ha a tagok kellő számban nem jelennének meg, 
a második közgyűlést ugyané tanácsterembe már
cius 26.-án d. e. 11 órára hívjuk össze, azzal a  
megjegyzéssel, hogy ezen a gyűlésen a tagok szá
mára való tekintet nélkül határozunk az alább 
felsorolt tárgyakban. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Múlt évi jegyzőkönyv felolvasása és hite
lesítése. 3. Jelentés az 1932 ik évi működésről. 4. 
Számvizsgálóbizottság jelentése. 5. Az 1932. évi 
zárszámadások előterjesztése és a felmentvény 
megadása. 6. Az évi tagsági dijak és a beirafási 
díjnak megállapitása. 7. Tagdíj-hátralékok behaj
lása. 8. Az 1933. évi költségvetés megállapitása. 
9. A tisztikar és választmányban megüresedett he
lyek betöltése. 10. Számvizsgálóbizottság kikül
désé. 11. Indítványok. 12. Zárszó. Veszprém, 1933. 
évi március hó 6.-án. Tisztelettel: R h i Gyula 
egyesületi elnök.

3064—1933. szám.
Á rverési hirdetm ény.

Dr. Kuntzl Ernő zirci ügyvéd által képviselt 
dr. Wallner Emil és neje javára 351 P 84 f kö
vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 3371. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1933. évi január hó 28.-án lefoglalt. 
2110 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az árve
rést elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t e. 20i 
§-a alapján a még következőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzeti más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, 
Templom-utca 16. szám alatt leendő megtartá
sára határidőül 1933. évi m árc ius hó  30. n ap 
ján ak  dé le lő tt 11 ó rá já t tűzöm ki, amikor a birói
lag lefoglalt bútorok, cséplőgép, lovak, gabona a  
egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, esetleg 
a becsár %-áért is el fogom adni. 1000 Pengőt 
meghaladó becsérlékü ingónál a becsérték lO '/o-it 
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 végrehajlási jegyzőkönyből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. febtuár 28.
71 S tekker kir. bír. végrehajtó

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos s  .Veszprémvármegye* LapkiadóvállslaL


