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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni Orők igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

B a rá ts á g o s  k ü l
politika.

Ha a magyar közvélemény külpolitikai 
gondolkodásában nem található meg mindig az 
a  kívánatos összhang, ami az ily problémák
nál elkerülhetetlenül szükséges, ennek m agya
rázatát abban a tényben kell megtalálnunk, 
hogy hosszú időn keresztül Becs irányította a 
m onarhia külpolitikáját s mi alig vettünk részt 
sorsunknak eme nagyjelentőségű irányításában. 
Ma azonban más a  helyzet. Függetlenségünk
kel birtokába jutottunk külpolitikailag is annak, 
hogy saját lábunkon járjunk s m agunk szab
juk  meg a külországokkal való kapcsolataink 
irányát.

Sajnálatos körülmény, hogy közéleti té
nyezőink : egyes pártok, politikusok és a  sajtó 
egy része nem eszmélt még annak tudatára, 
hogy külpolitikailag nem lehetnek külön útjaink, 
mert ha belpolitikai kérdésekben szem ben is 
á llnak egymással a különböző pártok s meg
ütköznek vélemények és elvek, a  külföld felé 
egységes erőt s harmonikus összedolgozást kell 
mutatnunk. A külpolitika irányítása kell, hogy 
felelős kezekben legyen s amit a  kormány cselek
szik, azt egyformán szolgálni kell a  nemzet min
den  tagjának, pártra, felekezetre, vagy osztályra 
való tekintet nélkül.

Milyen szempontok irányíthatják m a a 
m agyar külpolitikát? A nemzet szuverénitásá-

nak biztosítása mellett minél több barátot kell 
szereznünk, a meglevő baráti nexusok kimélyi- 
tésével. Nem szalaszthatunk el egyetlen alkal
mat sem. amely számunkra jobb helyzetet biz
tosit, s főkép nem ragadtathatjuk el m agunkat a 
kalandos politika esetleg csábitó, de nagyon 
kockázatos kimenetelű ötleteitől. Gömbös Gyula 
miniszterelnök csak  a minapában fejtette ki a 
békepolitika fontosságát s ennek hangsúlyozása 
éppen ma aktuális leginkább, amikor egyik ol
dalon azt tapasztaljuk, hogy a leszerelési kon
ferencia kátyubajutésál az angol nemzet nagy 
miniszterelnöke, Mac Donald minden erővel 
megakadályozni törekszik, s a  béke szálainak 
egyengetése céljából elutazott Rómába, ahol 
Mussolinival egyetértő megállapodásra julott. 
Ezekben a  napokban telt látogatást Musolini- 
nál Kánya Kálmán külügyminiszter is s tör
téntek ezek az utazások a béke ügyének szol
gálata érdekében.

Ez az  érem egyik oldala. A másik már 
nem mutat ilyen kedvező képet. A kisántánt 
állam ai ragaszkodnak mondvacsinált szövetségi 
helyzetükhöz, ami nyíltan ellenünk irányul. De 
itt fekszik Európa asztaJán megoldatlanul az 
elrontott békék revíziójának kérdése is. mint 
olyan probléma, amelyhez ha becsületes, bé
kés szándékú kezek nyúlnának, Európa gazda
sági válságának legnagyobb gondját lehetne 
elintézni. Megoldatlan a kisebbségi probléma 
is s nem akarnak komolyan hozzányúlni Eu
rópa 40 miliőt kitevő kisebbségben élő lakos
ságának kérdéseihez. Ebben a  külpolitikai hely
zetképben Magyarországra az a szerep vér, 
hogy megfelelő központi irányifás mellett min
den momentumot megragadjunk, ami problé
máinkat kedvező irányba tereli.

A külpolitikában a  világnézeti ellentétek 
nem játszhatnak szerepet. Hangsúlyozzuk ezt 
különösen a  német viszonylattal kapcsolatban.

mert amióta Németországban Hitler került ura
lomra. bizonyos világnézeti szempontoktól ve
zérelve, helytelen irányba való elkanyarodást 
tapasztalunk a  magyar sajtó egyes részében, 
de rosszaló kritikát érdemlő m agatartási tanú
sított néhány politikusunk is. Minket nem ér
dekel más állam belpolitikai berendezkedése. 
Mint ahogy tüskével vértezzük fel magunkat 
minden avatatlan s illetéktelen kéz ellen, am e
lyik a  mi belpolitikánkba kiván belemarkolni. 
Éppúgy helytelenítjük, ha nálunk teszik ezt 
egyes világnézeti megnyilatkozások külföldi 
viszonylatokra nézve.

Nagyon helyesen tette Gömbös Gyula mi
niszterelnök, hogy az ilyen helytelen tüneteket 
erélyes nyilatkozattal elitélte, mert a világné
zeti ellentéteket külpolitikai térre átvinni nem 
szerencsés dolog. A m agunk részéről is a  lég* 
határozottabban kárhoztatjuk azt a m agatar
tást, amely csak azért, mert nem ért egyet va
lamely külállamban uralmon levő politikai párt 
világnézetével és célkitűzéseivel, — agresszív 
éllel fordul az illető ország ellen, figyelmenki- 
vül hagyva azt a reánk nézve igen fontos kö
rülményt, hogy az illető állam velünk egyéb
ként barátságos viszonylatban van. A külpoli
tikába nem lehet belevinni a  népgyülések 
hangulati elemeit, mert veszedelmes játék volna 
ez az ország egzisztenciáját jelentő legfonto
sabb problémákkal.

Legyen intő jel politikusaink és egyes 
sajlóorganumaink szám ára az  az egyhuron 
pendülés, amit például a  kisantant tud felmu
tatni külpolitikai viszonylatban. Bármily nagy 
ellentétek legyenek közöttük s bármily széte- 
sők legyenek belső társadalm i és politikai te
rületeik, külpolitikai akcióikban mégis egységet 
tudnak felmutatni. Hova jutnánk, ha ugyanek
kor a megcsonkított kis M agyarország külpo
litikailag a  bomlott kéve képét m utatná? (s.)

Tavaszi koncert.
Tudjátok, ml a  dal?

Tudjátok, mi a dal?
Hajnal csókja a harmatos melón,
Tarka szivárvány haragvó felhőn, 
Langyos esfi éged kopárságon,
Csillogó harmatcsepp pici kis faszálon.

Tudjátok, mi a dal?
Fakadó rügy zórgó téli ágon.
Ragyogó napfény, tavaszi álom. 
Csillagos éjszaka májusi éjjelen,
Szelló szálldosása virágos réteken.

Tudjátok, mi a dal?
Magányos erdók lomb-suttogása, 
Kanyargó kis patak csendes csobogása, 
Pacsirta dala zenduló vetésen,
Napfény csillogása csendes tó tükrében.

Tudjátok, mi a dal?
Enyhéi adó árnyék a tikkadó napon. 
Őszirózsa a sárguló avaron,
Kopár hegyoldalon vadróztabokor, 
Süppedd sirhalmon egy viruló csokor.

Tudjátok, mi a dal?
A magyar szívnek kacaja, kónnye,

Örómtól-bánattól lerm ti csodálatos 
[gyOngye

Imádsága, álma, vágya és szerelme,
Dal ajmagyar szívnek szép virágos kertje.

Heint Albert

Életünk.
Ifjúság: Srép tavaszi álom,
Virágát bontja életünk;
Nem kitér gond még éjszakákon 
S mindig kacagva ébredünk.

Férfikor; Már nyár heve eget,
Leköti kezünk bús robot;
Néha birkózni hiv az élet 
Es a ruhánk is megkopott.

Öregség; Csendet békét vágyunk. 
Hajunkra Ősznek dere száll;
Felcsillan sok-sok régi álmunk 
S lelkűnkben a hó bulldogéi.

Caligula.

Legszebb rózsa.
Gyöngyvirágot, tulipános kit kerlbe, 
Sok virág van szép torjába ültetve.
De a legszebb, legragyogóbb szál rózsa, 
Az a kis lány, ki a kertel ápolja.

Falevél.
A Pán sipja vígan zenél; 
mennyi Öröm, mennyi remény.
Zizegő lomb, zOld falevél 
azt dalolja: nyár jOn feléd.

Aranysárga, fonnyadt levél, 
mennyi bánat hull most eléd.
Kósza levél, (Őrt falevél 
azt zOrgeti; kOzelg a tél.'

Szász Asdráa.

Fehér rózsa.
Két kis kezed fehér rózsa.
Minden ujja egy Bzép szirom;
Ha nem adod nékem csókra, 
Szenvedéllyel megszorítom.

Ha id’adod, nem lesz fehér 
Rózsa, hanem hajnalpiros;
Ajkam nyomán benne a vér 
Rája szóké hajnalpirt hoz.

Vagy ne is add kis kezedet 
Kézfogásra, édes csókra;
Maradjon az, amig lehet 
Fehér rózsa, fehér rózsa...

Kovács Gyula.
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Hasznos tudni,
hogy S C H M I D T H A U E R
Ig m á n d i keserűv ize

nemcsak a legjobb termés7eles hashajtó, 
de kiöbliUsi szerepéiéi fogva gyorsan
e l t á v o l í t j a  a káros b a k t é r i u m o k a t  a szervezeiból.

Márciusi ünnepségek.
Március 15.-ének megünnepléséről még min

dig kapunk híreket vármegyénk különböző részei
ből. A lapunk legutóbbi számának megjelenése 
után rendezett ünnepségekről szóló, vagy elkéset
ten érkezett tudósításainkat alább közöljük.

Veszprémben a Petőfi Köt múlt vatárnap 
rendezte meg, saját helyiségében, hazafias ünne
pélyét nagyszámú érdeklődő részvételével. A 
„Hiszekegy* elhangzása után Nyakas János ke
reskedelmi iskolai tanár mondott magasszárnya- 
lásu ünnepi beszédet. A zugó tapsorkán szűnt ível 
a kör tagjai szavalatokkal, énekszámokkal tarkí
tották a bő programot, majd az ünnepély a „Him- 
nusz*-szal ért véget. Az ünnepély minden dicsé
retet megérdemlő szereplői Simon Elza, Györgyi 
Erzsi, Csörgey Mariska, Freund Iduska, Freund 
Milike, Zámbó Manci, Zámbó Jolán, Molnár Dóri, 
Somogyi István, Tiszinger János, Kalauz József, 
Tóth Sándor, Mátyás Tibor, Szóka Imre, Hircsu 
Annus és Pityuka voltak.

A Veszprémi Levente Egyesület ugyancsak 
vasárnap ünnepelte meg március 15.-ének emlé
két a volt Kötőgyár nagytermében. Nacsády József 
tanitó, leventeoktató méltatta lendületes beszédben 
a nemzeti ünnep jelentőségét, majd két levente 
hazafias költeményt szavalt. A bensőséges ünnep
ség a „Himnusz* eléneklésével ért véget.

A Cserháti Társaskör márc. 26.-án, vasárnap 
d. u. fél 5 órakor tartja rendes évi tisztújító köz
gyűlését körhelyiségében (Cserhát u. 30.), melyre 
ezúton is meghívja tagjait. Ezalkalommal ünnepli 
meg március 15. nemzeti ünnepet is. Beszédet 
mond Nacsády József tanitó, körtag. Elnökség.

Pápán, a ref. főiskola ifjúságának nagysza
bású ünnepségén kívül, még lelkes hangulatú is
kolai ünnepségeket rendeztek a bencés gimnázium, 
az áll. polg. leányiskola, a Ranolder-intézet és a 
ref. nő nevelő intézet. Külön szép ünnepségek voltak 
a Keresztyén Ifj. Egyesületben, ahol dr. Merétey 
Sándor főorvos, a kecskeméti KIÉ elnöke, a Kér. 
Szoc. Vasutasok Gazd. Egyesületében, ahol Tobler 
János országgy. képviselő és az Úri Kaszinóban, 
ahol Faragó János c. főigazgató mondottak szár
nyaló ünnepi beszédeket.

Enyingen — amint utólag értesülünk — a 
nemzeti ünnep napján délelőtt a nagy tömegben 
egybeseregleit közönség, a leventék sorfala után, 
a hősök szobrához vonult, ahol a református ének
kar, B. Varga Jenő igazgató vezetésével, a „Hi
szekegy*-et énekelte el. A hazafias érzésekben 
bővelkedő ünnepi beszédet Csernik József polg. 
isk. tanár mondotta. Fa Géza ügyvédjelölt saját 
szerzésű költeményének elszavalásával, a Szőnyeghy 
István által vezényelt katolikus dalárda és a ref. 
énekkar pedig hazafias dalok előadásával értek el 
nagy hatást, majd a közönség a „Himnusz*-1 éne
kelte el.

SPIRIN-i
is magukon vi
selik valódisá
guk jelét: az 
ismert B a y e r -
k e r c s z t e t .

Meghűlés első 
jeleinél és fájdalmaknál
ASPIR IN-TABLETTÁK

Hajmáskéten az ottani Iparos Kör gazdag 
műsoru ünnepéllyel áldozott március idusa emlé
kének. Az ünnepi szónok Halárz Pál, a kör elnöke 
volt, aki lendületes beszédet mondott. Az iparos 
műkedvelők kiváló rátermettséggel előadták Her- 
czeg Ferenc „A költő* c. drámáját, Kukucska Fe
renc köri titkár dicséretes rendezésében, majd szép 
szavalatok hangzottik el, közben pedig a kör da
lárdája hazafias dalokat énekelt, Varga Sándor 
karnagy vezéiy Étivel. Végül a „Himnusz“-t éne
kelte el a lelkes, nagyszámú közönség.

Peremartonban a MANSz rendezett márciusi 
ünnepé yt a Népházban, Kovacsics Ella elnöknő 
rendezőiében. Szakáts Sári prológja vezette be, 
amikor a csonka haza elrabolt részéit angyalok: 
Gonda Baba, Baranyai Bébi, Bálái Margit és Mé
száros Margit visszahelyezték eredeti helyére. Vu- 
csák Antal tanitó harmoniumon kisérte a megható, 
bájos jelenetet. Ünnnepi beszédet Angeli Márton 
jegyző mondott hazafias lendülettel. Lscza Bözsi 
és Fischer Ferenc mélyérzésü szavalatukkal, Linde 
Bözsi kedves monológjával, Karner Irmus, Fekete 
Rózsika és Hurda Margitka kis elemistik szintéi 
szavalatukkal arattak viharos sikert a nagyszámú 
közönségné. Végül a kis Stróbl Tibor szavalta el 
elragadóan Petőfi „Talpra magyar“-ját, azután a 
„Himnusz* következett.

Súlyban a Polgári Olvasókör szintén műso
ros ünnepséget rendezett a zsúfolt körhelyiségben. 
11 a lelkesítő ünnepi beszédet Katii Gyula mon
dotta, aki az estnek is — Takács Jenővel együtt 
— ügyeskezü rendezője volt. A köri dalárda 
„Hiszekegy*-e után a róm. kát. iskola tanulóinak 
szavalatai és két kis egvfelvonásos következett, 
amiket Takács Jenő rendezet!, majd a körtagok 
közül Fischer József, Gáspár Gyula és Kurucz 
Gyula, a magyar lányok közül Jánni Kató, a le
venték részéről Somogyi József szavallak egy-egy, 
sok tapssal jutalmazott hazafias verset Végül a 
dalárda egy dalt énekelt, majd a „Himnusz“-szal 
zárult az ünnepség.

H irek  a cserkészjam b áré ró l.
Lord Baden Powill, a világ főcserkésze a 

cserkósszOvetiégek tanácsának a közgyűlésén a 
gödöllői jámboréról úgy nyilatkozott, hogy annak 
résztvevői értékes gondolatokat visznek majd ma
gukkal. Viszont helyes cserkéizszellemet, sok jó
indulatot és az egytlttTiűkOdés reájuk eső részét 
viszik el a nagy cserkésztalálkozóra s ezeknek 
bizonyára messzeható következményei lesznek az 
irányban, hogy a nemzetközi bajtirsiasságol min
den országban elősegítik. — Qodfrey Fausset tá
bornok, a legutóbbi birheadi jámboré táborparancs
noka, április 28.-án Magyarországra jOn és kiuta
zik Gödöllőre, a jámboréra. — HusvCtkor Gödöl
lőn nagyszabású próbatáborok lesznek, amelyeken 
a különböző csoportok tagjai az egész országból 
találkoznak és igyekeznek munkájukban Összehan
golódni (igy a vettetek, idegenvezetők, rendőrök, 
gazdasági csoport, törzsraj stb.) — Márc. 8.-án 
a rádióban dr. Kosch Béla, a jámboré gazd. cso
portjának vezetője .Ifjúságunk a mikrofon előd
eimmel efőadást rendezett, amelynek szereplője 
valóban az ifjúság volt A gyerekek nagy ünnep
ségéről, a gOdOllöi jámboréról volt szó. — Meg
alakult a jamboré-tanács, a táborparancsnokság 
működésének támogatására s márc. 16.-án tartotta 
első ü'ését az OTT-ban, dr. Zsitvay Tibor ny. 
igazságügyminiszter elnöklésével. — Elkészült a 
jámboré üzletváros végleges alaprajza. A gyönyOrü 
szép magyaros motívumok ér faragások szinte 
meseországgá teszik a jámboré eme részét, amely 
bizonyára nagy látogatottságnak fog Örvendeni. A 
muskátlis és tomácos kapukkal, egyéb gyOnyOrü 
faragványokkal díszített üzletvárosban még pár hely 
bérelhető, az igénylők minél előbb forduljanak a 
Magyar Cserkészszövestég gazdasági hivatalához: 
Bpest, V., Nagy Sándor-u. 6. II. em.

H Í R E K .
— Személyi hirek. Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök, aki résztvett a püspökkari konferen
cián, hazaérkezett Bpeslről. — Dr. Kenessey Pong
rác, vá megyénk főispánja, hivat ílos ügyeinek in
tézésére, csütörtökön Bpestre utazott s ma érke
zik haza.

— A szentév  m egnyitása. A pápa április 
2.-án, jövő vasárnap nyitja meg ünnepé yesen a 
Krisztus Urunk halálának 1900 évfordulójára meg
hirdetett rendkívüli szentévet. Eoapon Veszprém
ben, a székesegyházban este 6 órakor egyházi 
ünnepség keretiben ájtatosság lesz s ezalkalom
mal a szentbjszédet dr. Rótt Nándor megyóspüs- 
pök mondja.

— G yüm ölcsoltó B oldogasszony mai nap
ján a z ünnepi istentiszt ;let reggel 9 órakor lesz a 
székesegyházban.

— G yászm ise Károly k irá lyért. Április 
l.*én, jövő szombaton d e. 9 órakor Veszprém
ben, a püspöki székesegyházban, Istenben boldo
gult IV. Ká oly apostoli királyért ünnepélyes gyász- 
mise lesz, amelyet dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
személyesen végez. A szent niséie a hatóságok is 
meghivatnak.

— Rótt N ándor m egyéspüspök a  szen t- 
évről. Dr. Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök 
nagybőjti pásztoriiveiében, amelyet — rendeleté e 
— a múlt vasárnap a templomokban is fölolvas
tak, a szentévvel foglalkozik és felsorolja azokat 
a kegyelmeket és szentségeket, amelyeket a Meg- 
vál ó kereszthalálival szerzett az emberiségnek. A  
híveket e szentségekkel való élésre, papjait pedig 
a megváltás müvének méltatására buzdítja, végül 
magyarul közli XI. Pius pápának a szentévet hir
dető bulláját és az a2t kísérő rendeleteket Újabb 
pásztorlevele él ín pedig elrendeli, hogy a szent
évet megnyitó napon, áprijis 2.-án estefelé min
den plébániatemplomban szentségimádási órái tart
sanak és utána egy félóráig a harangok szóljanak. 
A főpásztor a következő szavakkal fejezi be fel
hívását: „Vészterhes felhők tornyosulnak újból az 
emberiség egére. A szeretetlenség és gyűlölet füti 
a lelkeket. Békesség után vágyódik mindenki, 
amely azért késik, mert a haragnak és bosszúnak 
vihara lelt úrrá a lilkeken. Isten ments, hogy a 
szenvedély elragadja a népeket é i nemzeteket, 
amely romba döntené egész keresztény kultúrán
kat. Kit irtó imádsággal kérjük a Szentévben a 
jóságos Üdvözítőt, hogy ezt a veszedelmet kegyes 
irgalmasságával hárítsa el tőlünk I*

— K enessey P ongrác  fő ispán  m egláto 
g a tta  a  népm űvelési tanfo lyam okat. Dr. Ke
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja a múlt pén
teken, dr. Berky Miklós polgármester, Rhosóczy 
Rezső vármegyei és Nacsády József városi nép- 
müv. titkárok kíséretében meglátogatta a veszprémi 
népművelési tanfolyamokat. A kereskedelmi isko
lában a gépirási tanfolyamra érkező főispánt dr. 
Wallner Ernő keresk. isk. igazgató, tanfolyamve
zető üdvözölte. Bernáth József tinár, tanf. elöadö 
igen szép eredményű előadásának meghallgatása 
után a látogatók megtekintették az iparos tovább
képző tanfolyamot. Itt, az ipartestületi elöljáróság 
élén, Próder Károly ipart est. elnök üdvözölje a 
főispánt, aki Nyeste Mihály aranykoszoru3 mester 
szakelőadásának meghallgatása után hosszasabban 
elbeszélgetett a tanfolyamhal gat ékkai s örömének 
adott kifejezést, hogy megértették a haladó kor 
szellemét és a továbbképzésük érdekében megszer
vezett tanfolyamra szép számmal jelentkeztek. Ez
után megtekintette a háziipartanfolyamnak az orsz. 
mezőgazdasági kiállításra küldendő díszműáru 
mintakollekcióját, majd meglátogatta a Makay Zol
tán ref. ig.-tanitó vezetése alatt működő analfabéta 
tanfolyamot s a tapasztalt eredményért a tanfolyam
vezetőnek elismerését nyilvánította.

AzExcelsior Harisnyagyár Rt.
94 bizományi lerakata
bevezette a  v á s z o n é  p ú k a t ,
abszolút versenyképes, bevezető érakkkal mu
tatkozik be a t. vásárlóközönségnek. Alacsony 
éráink éa elsőrendű minőségű áruink egyszeri 
vésérlSaa mindenkit meggyőz a valóságról, hogy 
mér fillérekért i i  nagy ellenértéket nyújt az 
Excelsior Harisrnyagyér rt. bizományi lerakata.
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— A „C redo"-egyesület gyűlése. A Vesz
prémi .Credo" Egyesület legutóbb tartott Össze
jövetelén dr. Simon GyOrgy prelátus-kanonok mon
dóit gazdag tartalmú hiterOsitO beszédet a Szent
lélek IstenrOI, akin:k ott kell lenni az egyén, a 
család, társadalom és az állam életében, hogy 
azok boldogulhassanak, A szárnyaló gondolatok
ban bóvelkedő beszédet az egybegyűltek nagy 
figyelemmel és lelkes tetszéssel fogadták. A leg
közelebbi OsszejOvetel április 9 -én  lesz, amikor 
Kórod!-Katona János országgyűlési képviselő tart 
előadást.

— Esperes! kinevezés. A veszprémi me
gyéspüspök Pelhő János ny. pápakovácsi plébá
nost, érdemei elismeréséül, Ib. esperessé nevezte ki.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés- 
püspOk Vörös József Pápa városi káplánt pápa
kovácsi plébánossá nevezte ki. Helyére pedig 
Tomázer Lajos kaposszetbenedeki káplánt küldte 
ki hasonló minőségben.

— Lelkigyakorlatok. Veszprémben március 
29.-től április 2 .ig  a veszprémi rendőrség kato
likus tagjai számára dr. Cslszdrlk János c. püs
pök tart lelkigyakorlatokat a székesegyházban.

— Csendes napok. Pénteken és ma szom
baton, a protestáns középiskolái tanulók számára, 
böjti elmélkedésekkel, csendes-napok vannak, ame
lyekbe az evangélikus ifjúság ma szombaton dél
előtt kapcsolódik be. Előadók voltak, illetve lesz
nek Boda József hitoktató veszprémi, Gálhy Fe
renc felsőOrsi, Hajda Gyula vilonyai ref. lelkészek 
és Hering János veszprémi ev. lelkész.

— Megkezdődött a MANSz szövőtanfo
lyama. A veszprémi MANSz ingyenes szövőtan
folyama, saját székházában, megkezdődött. Dr. Ke- 
nessey Pongrácné főispánná, mint elnOknö lelkes 
vezetése alatt szorgalmasan folyik a vászonszövés, 
aminek éltékét a szegénygyermekek lé i felruhá
zására fogják fordítani.

— A veszprémi kegyesrendi glm nizium  
Mária Kongregációja március 25.-én fennállá
sának 30. évéhez ért el. A vezetőség kéri a ré
gebbi tagokat, közöljék cimüket dr. Szűcs Imre 
kegyesr. tanár, prézessel, hogy nekik is küldhes- 
senek értesítést és renovó-lapot.

— Az evangélikus KIÉ OsizejOvetelel. A 
veszprémi ev. egyházmegye belmisszió egyesülete 
az elmúlt napokban Sáron, Sikátoron, Veszprém- 
varsányban, Bakonyszombathelyen és Bakonyta- 
másiban ifjúsági Összejöveteleket rendezett s azon 
Erőss Sándor ev. lelkész, a KIÉ evangélikus ágá
nak országos titkára, valamint a helyi lelkészek tar
tottak előadásokat.

— Soha nem látott érdeklődéssel kiséri 
a kOzOnség Serglus professzor működését. Horthy 
Miklós utca 2. sz. alatti lakásán a város előkelő
ségei egymásnak adják a kilincset, hogy jóslatot 
kérjenek eljövendő életükről. Sergius professzor
nak sikerült még a legpesszimisztábbakat is meg
győzni a grafológia komolyságáról, olyan határo
zott pontossággal tárja elénk a múltai, családi körül
ményeket, hogy megdöbbenve hallgatjuk végig azo
kat Az óriási érdeklődésre való tekintettel, a mester 
tartózkodási idejét néhánynappalmeghosszabbította.

— Fehérváriak tanulmányozták a vesz
prémi vágóhidat és mozit. Székesfehérvár vá
ros műszaki kiküldöttei, Csitáry G. Emil polgár- 
mester vezetésével, szerdán Veszprémben jártak, 
ahol az itteni szép és elsőrendűen felszerelt vágó 
hidat, nemkülönben a mozgóképszínházat tanul
mányozták. A fehérváriak a látottakkal nagyon 
meg voltak elégedve s ennek a szfehérvári pol
gármester kifejezést is adott dr. Berky Miklós 
polgármester előtt, hangoztatván, hogy veszprémi 
kirándulásuk igen hasznos volt s innen értékes 
adatokat visznek haza magukkal.

— Egy üveg „Igmándi" mindig otthon legyen,
Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen!
— A Tüdövész Ellen Védekező Vesz

prémi Egyesület március 30 -án d. u. 4 óra
kor tartja igazgatóválasztmányi ülését a vámegye- 
háza kistermében, dr. Óvári Ferenc elnökléBe 
alatt. Az igargalóválasztmány az 1932. évi zár
számadásokat tárgyalja le és folyóügyeket intéz el.

— Az Országos Gyermekvédő Liga Vesz- 
prémmegyei Bizottsága március 30-án d. u. 
fél 5 kor a vármegyeháza kistermében intézőbi
zottsági ülést tart, amelyen dr. Óvári Ferenc kor- 
kormányzó elnOk fog elnökölni. Az ülés tárgya: 
kormányzó-elnöki jelentés és az 1932. évi zárszá
madás-jelentés.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
Csütörtökig befolyt: Ké-y Elek Attila, BogRár Já
nos Veszprém 5—5, Láber Miklós Zalamerenye, 
Pethő János Pápakovácsi, Kasza Vilmos Tüskevár 
2—2, Jászai Béla 3 P ; továbbá a Veszprémi Pia
rista Diákszövetség utján: Beörhy Dezső Kecske
mét, dr. Bánóczi Dezső Budapest, Wimmer Károly 
Pápa 5 —5, dr. Huszár Zoltán Bpest 3 P. Összes 
takarékbetét: 2068 16 P.

— Az enyingi Szociális Missziótársulat 
teadélutánja. Enylngröl jelentik: Az Enyingi 
Szociális Missziótársulat március 25.-én és 26. án 
délután saját helyiségében teadélutánt rendez, amely
nek jövedelmét részben a népkonyha, részben a 
szegény gyermekek felruházására fogja fordítani.

— L e g s z e b b  a já n d é k  H u e v é tra  egy e z é p  
im a k ö n y v , m e ly  nagy  v á la s z té k b a n  k a p h a tó  
F o d o r  F e re n o  k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— Adományok a veszprém i inségakclóra. 
A veszprémi Szeginytlgy Bizottság közli: Újabban 
az inségakció részére az alábbi adományok érkez
tek: Serák József kanonok plébános Szt. József 
napján úgy a népkonyhán, mint a Szt. Vince tár
sulat gyermek ebédakcióján vendégül látta az ott 
eltartott szegényeket s Így az ő költségére több 
mint 400 szegény kapod ebédet. A nemesszivü, 
példaadó nagylelkűségéit ezúton mond hálás 
köszönetét a Szegényügyi Bizottság.

— A NépkOr közgyűlése A Népkör, Pajer 
Károly vendéglőjében levő helyiségében, évi köz
gyűlését április 2.-án d. u. 6 órakor tartja s arra 
a tagokat ezúton is meghívja az elnökség.

— Aa IskolánkivQli népművelés ellen
őrzése. Rhosöczy Rezső várm. népművelési titkár 
ellenőrző köruiján meglátogatta az apácatornai, 
dégi, nagydémi, bakonybánki, nagykamondi isme
retterjesztő előadásokat, a weimpusztai, nagydémi, 
dégi analfabéta tanfolyamokat és a kertai népmű
velési tanfolyamot s örömmel tapasztalta, hogy 
ott, ahol az előadók teljes odaadással s a nép

M. klr. 30. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

I. osztály.
Húzás: á p rilis  hó 7-«én.

S z e r e z z e n
S z e re n c s e
S z á m o k a t
S z D c e n é l

Szűcs Ede Bankháza
m. klr. osztálysorsjáték főárusitó helye 
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szereidétől áthatva végezték munkájukat, a siker 
nem maradt el, mert az előadások mindenütt nagy
számú hallgatóság elölt folytak. A népművelési 
titkár köszönetét mondott az előadóknak fáradsá
gos és önzetlen munkájukért s arra kérte őket, 
hogy a népművelési tevékenységnek a jövőben is 
oiy|buzgó munkásai legyenek, mint a múltban voltak.

— A Devecseri Levente Egyesület u j el
nöke. Devecserből jelentik: A Devecseri Levente 
Egyesület, legutóbb tartott közgyűlésén, Wetzl An
tal jb. végrehajtót elnökké, dr. Orosz Sándor állat
orvost pedig alelnökké választotta meg.

— Húsvéti h irde téseke t jutányos árban 
fölvesz a Veszprimvármegye kiadóhivatala. A hús
véti számra legkésőbb április 11.-én, kedden délig 
lehet kirdetést föladni.

— A B alatoni Szövetség közgyűlése.
Bfüredről jelentik: A Balatoni Szövetség április 
2.-án, vasárnap d. e. fél 11 órakor Bpesten, a 
Budai Polg. Kaszinó nagytermében közgyűlést tart.

— Purim  ünnepély. Enylngröl jelentik: Az 
enyingi izr. hitközség vasárnap dé után, a nagy- 
vendéglö emeleti nagytermében, jól sikerült jóté- 
konycélu gyermekelöadást rendezett, amelyen az 
izr. elemi iskola növendékei nagy sikerrel szere
peltek.

— K atona-vigjáték. Az ezred büszkesége 
c. film a moziban szombaton. Vasárnap uj m űsor: 
A boldogság muzsikája. Szerdán csütörtökön Ra- 
mon Novarro filmje: India fia.

— Halálozás. Malluscluk Rihárd, a vesz
prémi áll. felső keresk. iskola ny. igazgatója márc. 
17.-én, hosszú, kínos szenvedés után, 65 évet 
korában meghalt Budapesten. A megboldogult 
kiválóan képzett pedagógus volt, aki a kereske
delmi szakoktatás terén érdemes munkásságot fej
tett ki, előbb, mint tanár Zalaegerszegen és Bpes
ten, majd mint igazgató Veszprémben, ahol 1916- 
tól 1929-ig állt az intézet élén. Igazgatója volt az 
Angolkisasszonyok felső keresk. iskolájának s — 
amíg a két iBkolát szét nem választották — az 
itteni áll. polgári iskolának is. Érdemeiért a kor
mányzó legfelsőbb elismerésével tüntette ki, a 
Felső Keresk. isk. Tanárok Orsz. Egyesülete pe
dig alelnökévé választotta. Nagy részvét melleit 
Bpesten végbement temetésén volt veszprémi tan
intézetei is képviseltették magukat s ezek egyike

VESZPRÉM
szenzációja!

EXCELSIOR harisnyagyár RT.

bizományi lerakata
93 pénteken,
m árcius hó 31.-án nyílik meg:

R á k ó c z i-u t 5. s z .

A gyárból egyenesen 

a fogyasztóhoz
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Mert a gyár közvellenlll saját 
bizományi lerakata utján jut- 
tatja el a fogyasztóhoz. I

nevében sírjánál dr. Wallner Ernő, veszprémi felső 
keresk. isk. igazgató is búcsúbeszédet mondott.

Pechl Antal ny. pénzügyi tanácsos éle'ének 
90., házasságának 56. évében március 19. én el
hunyt Veszprémben. Egy régi vágású, kötelesség
tudó fireg tisztviselő költözött a sírba a megbol
dogulttal, akit, amig élt, meleg tisztelet övezelt 
körül. Temetése Őszinte részvét mellett 2 2 -é t tör
tént meg az alsóvárosi temető kápolnájából, a 
családi sírboltba. Halá'át özvegye: szül. Piros 
Mária és a rokonság gyászolja.

— A Pápai Polgári Kör közgyűlése. Pá
páról jelentik: A Pápai Polgári Kör vasárnap tar
totta évi közgyűlését Adóm János elnöklése alatt. 
Tudomását vették a titkári jelentést, valamint a 
Pethó Endre pénztáros által előterjesztett számadá
sokat és költségvetést, 8 örömmel állapították meg, 
hogy a kör háztartási egyensúlya a mai nehéz 
viszonyok között is fennáll. A vezetőségnek ered
ményes munkásságáért köszönetét szavaztak.

— A VTC kedélyes estéje. A Veszprémi 
Torna Club műkedvelő gárdája március 25 -én, 
ma szombaton este 8 órakor a Kát. Legényegylet 
helyiségében kedélyes estet rendez, amelynek prog
ramján két 1 felvonásos színdarab, ének- és zon
goraszám, valamint szavalatok szerepelnek. Ezen
kívül a Veszprémi Iparos Dalárda ad etö több 
számot. A kísérő zenét a VTC kilünö zenekara 
fogja szolgáltatni. A VTC műkedvelő gárdájának 
bemutatkozása iránt városszerte nagy az érdeklődés.

— Eltűnt hazulról. Takács Céza csöglei 
30 éves, bamba formájú siketnéma szülei házából 
eltávozott és azóta nem téit vissza. A hatóság 
körözteti.

— Éleslövészet. A veszprémi katonai álló 
másparancsnokság alakulatai március 30.-án, ápr.
1. és 5.-én a rátóti nagymezőn éleslövészet;t ren
deznek. Ezidőben a környéken közlekedni, vagy a 
talált tüzérségi lövedékekhez és repeszdarabokhoz 
nyúlni tilos és életveszélyes.

— T a v a s z i é s  n y é r i  d iv a t la p  ú jd o n s á g o k  
n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F a re n o  
k ö n y v k s re s k o d é s é b e n .

— A .Veszprémi Hírlap** rosszul Idézett 
a „Veszprémvármegyé"-bői. A Veszprémi Hír
lap legutóbbi számában a veszprémi birkózóspoit- 
ról Dr. Gl. J. aláírással egy cikk jelent meg, amely
ben a cikkíró többek között ezeket írja: .A múlt
kor egy panaszos cikket olvastam a V.-Vármegyé
ben, hogy a leventék csak a ruhakiosztáson jelen
nek meg, de nem látogatják szorgalmasan a gya
korlatokat. “ — Hát ezt mi nem irtuk. De a ruha
kiosztással kapcsolatban egyáltalán nem is beszél
tünk olyan álralánosságban Veszprém váro3 több 
száz leventéjéről, ahogyan az a V. H cikkéből ki
olvasható. Ellenben egyik multhavi számunkban

elég világosan és érthetően azt irtuk, hogy 114 
szegénysorsu levente közül, akiknek a várni, teat- 
nevelési felügyelőség stb. téli ruhaneműt gyűjtőit, 
mingyárt a ruhakiosztáat követő foglalkozáson csak 
három jelent meg. És ezt bizonyítani is tudjuk. 
Föltesszük, hogy a V. H.-ot és cikkíróját nem 
vezette tendencia, amikor közleményünket ilyen 
félreértésre alkalmat adó módon, rosszul idézték, 
mégis kérnünk kell, hogy máskor, hasonló esetben, 
kivált ha nem szószerint idéznek, nagyobb körül
tekintést szíveskedjenek tanúsítani.

— K épviselőtestületi tagvá lasz tás  Deve- 
cserben. Devecserból jelentik: Devecser község 
legutóbbi képviselőtestületi választását az I. kerü
letre vonatkozólag a felsőbbség megsemmisitetle. 
Az uj képviselőtestületi lagválasztás nagy érdek
lődés mellett múlt szombaton folyt le Molnár Imre 
tb. főszo'gabiró elnöklése alatl. Megválasztal a k : 
Műutner Hermán takpénzt. igazgató, Baják Béla 
asztalos, Zimits Sándor kovács, Peszmeg Sándor 
háztulajdonos ér Fábián József korcsmáros.

— KaszinógyQIés. Enyingről jelentik : Az 
enyingi Urikaszinó vasárnap tartott í éves közgyű
lését s ezzel kapcsolatos tiszlujitását. A közgyűlés 
újból egyhangúlag a régi vezetőséget válasz
totta meg.

— Magánvizsgák a polgári Iskolában.
Akik a veszprémi áll. polg. fiúiskolában júniusban 
magánvizsgát óhajtanak tenni, szabályszerűen fel
szerelt kérvényeiket legkésőbben március 31 ig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához, ahol fel
világosítás is nyerhető.

— A M agyar Lányok szerkesztőjének, 
Tutsek Annának regényét folytatja a negyvenéves 
jubileumára készülő Magyar Lányok legújabb szá
ma is. Oazdag tartalmából kiemeljük Farkas Imre 
cikkéi, Tábori Piroska elbeszélését, Bibay József 
versét 8 Dorothy Mc Deal novelláját. A pompás 
képeken, népszerű rovatokon stb. kívül a 16 olda
las .Otthonunk" melléklet sokra megtanít. Mutat 
ványszámot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., András- 
sy-ul 16. Előfizetés negyedévre 4 P, egyes szám 
36 fillér.

E lő z d  meg a n a g y o b b  b a j t ,
BAYER PURGO enyhén hajt,
Egészségnek mit sem árt,
Otánzattől szenvedsz kárt.

— Megindult a révhajó a Balatonon.
Siófokról jelentik: A Balatoni Hajózási RT. már
cius 24 -től kezdve Tihany—Szántód között a kö
vetkező révhajómenetrendet léptette életbe: Ti- 
hanyból i . : 8 00, 930*, 16 00, Szántódról i . : 8.30, 
12 30*, 18 30 órakor. A * gal jelzettek csak áp
rilis 16.-tól közlekednek.

— Lopják a  villam os áramot. Hosszas 
nyomozás után a veszprémi rendőrség megállapí
totta, hogy egyes lelkiismeretlen emberek, a vil
lamostársaság kijátszásával, a vezetékekből ingyen 
szerzik az áramot. A rendőrség ezúton is felhívja 
a közönség figyelmét, hogy ilyennemü cselekmé
nyektől tartózkodjék, mert ez lopásnak minősíttetik 
és a legszigorúbb büntetést vonja maga u'án.

— Az Én Ú jságom  legújabb számában is 
két pompás gyermekregény folyik. Szegedi István, 
Radó Lili, Farkas Imre, Tamás István, Oyökössy 
Endre meséi és versei, amellett sok színes illusz
tráció, rajz, rejtvény, kis ábécé, sport, cserkész
rovat gazdagítja Az Én Újságom-at. A kiadóhiva
tal szívesen küld mutatványszámot. Szerkesztőig 
és kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Elő
fizetése negyedévre 2 P, egyes szám 20 fillér.

— A mozi m űsora. Ma szombaton, Gyü
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén (25), csak egy 
nap/, 4, fél 7 és 9 órakor .Az ezred büszkesége" 
c. katonai vigjá ék. Főszereplők: Adolf Woh brück, 
Fritz Kampers, Heinz Rühmann és Trude Berli
ner. Kedves, jóizü törlénet egy bakáról, akiből a 
véletlen játéka hercegi adjutánst formál. Sok uj 
ötlet, elmésség és frissesség van a valószínű tör
ténetben. Előzőleg kiegészítő és híradó. — Va
sárnap (26.), szintén csak egy nap, ,A  boldogság 
muzsikája". Főszereplői: Eggerlh Márta, aki két 
magyar dalt is énekel, Georg Alexander, Hans 
Brausevetler, Slezák Leó és Trude Berliner. Mu
latságos szerelmi történet, fülbemászó muzsikával, 
élénk, fordulatos mesével. Nagy derültséget keltő 
a gazdag, de takarékos skót jelenete. Kiegészítő 
műsor és híradó. A szerda-csütörtöki filléres elő
adások jegyei szombaton vagy vasárnap érvé
nyesíthetők. — Szerdán-csülörtökön (29. és 30.) 
filléres előadásban Ramon Novarro, a romantikus

M ié r t  becses a m agyarnak  
a z  EXCELSIOR  
HARISNYA f i

Mert dicséri a magyar 
ipar fejlettségét és a 
magyar m u n k ásk éz  
alkotását.

filmek hősének exotikus tárgyú filmje: „India fia* 
hangos dráma 8 felvonásban. A kitünően rendezeti 
film másik két főszereplője Conrad Nagel és 
Magda Evans. Gyönyörű exotikus felvételek, cso
dás szépségű képek India misztikus világából. É r
dekes kiegészítés, Magyar és Fox Híradók. — A 
szerda-csütörtöki napokon, belügyminiszteri ren
deletre, régi Magyar Híradót is mutat be a mozi.

— Meghalt rémületében, amikor a há
zuk kigyulladt. Nagyvázsonybil jelentik : Nagy- 
vázsonyban este 9 óra tájban kigyulladt és porrá 
égett Piltmann István gazdálkodó szalmatetős háza. 
A nagy szélviharban csak a kivonult nagyvázsonyi, 
nemesleányfalui és vöröstói tűzoltóság együttes 
munkájának sikerült a tűz tovaterjedéséi megaka
dályozni. Amikor a tűz kiütött, Piltmanné rémül
ten kiszaladt az udvarra, ahol szivszélhűdést ka- 
dott és holtan esett össze.

— Eszkimók között él egy  magyar or
vos. Kanada északi részén él dr. Uráb Ervin 
orvos, aki 1928-ban ment ki Kanadába és azóta 
távol minden kulturhelytől folytalja áldásos m ű
ködéséi. Á landó harcban áll az eszkimó kuruzs- 
lókkal, de azért jól érzi magát és hosszú estéit 
Tolnai Világlapja olvasásával tölti.

— Öngyilkosok. Adászteveien Zeles Márton 
81 éves földműves pajtájában életuntságból fel
akasztotta magát és meghalt. — Pálháza-pusztán 
pedig Kovács János 64 éves gazdasági cseléd 
akasztotta fel magát a padláson és szintén meg
halt Tettének oka gyógyíthatatlan betegség.

— G yerm ekgyilkosságért négy évi fegy- 
ház. A veszprémi törvényszék Hart Mária deve- 
cseri cselédleányt, aki 11 napos István nevű cse
csemőjét február 9 -én  levetkőztelte és lelketlenül 
a devecseri temető egyik elhagyatott zugába ki
telte, ahol a szerencsétlen kis teremtés meg is 
fagyott, kedden tartott tárgyalásán négy évi fegy- 
házra Ítélte. Az ittlét nem jogerős.

— H ú s v é ti k é p v s  Is v s ts z ö ls p o k , n y u la k  
é s  e g yé b  a lk a lm a s  g y s r m e k jé té k o k  le g jo b b a n  
b s s z e r e z h e tő k  FO DO R FE R E N C  k ö n y v k e re s 
k e d é s é b e n , V e s z p ré m .

— T üzek. Pápáról jelentik : Mull csütörtökön 
Nyárádon kigyulladt és elégett Bolla Gyula zsupp- 
tetös háza s még 9 lakóház és 13 gazdasági épü
let. A kár mintegy 25 000 P. Pénteken ott, ahol 
az előzőnapi tűz megszűnt, Németh Gábor zsupp- 
tetös háza égett el még 3 házzal, 15 melléképü
lettel és takarmánnyal együtt. A kár 19000 P. — 
Csót községben Farkas Lajos pajtáját pusztította 
el a tűz takarmánnyal és gazdasági eszközökkel 
824 P  kárértékben, Kúp községben pedig Klein 
József és Mária pajtája hamvadt el másik 2 lakó
házzal és egyéb gazd. épülettel. A csendőrség eré
lyes nyomozást indított a gyanús tüzesetek miatt.
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NAGYMIHÁLY FERENC
oki. mérnök,

hites szakértő, országos földmérővizsgáló bizottság tagja
m é rn d k i ir o d á ja

V E S Z P R É M , TO B O R ZÓ -U T C A  S . T e le fo n  IS 2

Elvállal
földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, 

Viziépitkezések, lecsapolások, alagcsövezések, öntözések, 
vizhasználatok, iparvasutak, utak, bidak stb.
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Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését.
Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad.

— Ismeretlen Öngyilkos. A várpalotai 
csendOr járőr egy szakadékban bokorra fel
akasztva, egy 32 évesnek látszó ismeretlen férfi 
holttestére tahit. A nyomozás megállapította, hogy 
az iameretlen Öngyilkos a kötelet aznap délelőtt 
egy várpalotai üzletben vásárolta.

— L e g ú ja b b  b o tfá k , i r o d a lm i  k fin y v u jd o n -  
f lá g o k  m á r  a  m e g je lo n é o  n a p já n  b e e z e r e z h e -  
Sttk FODOR FE R E N C  k d n y v k a ra a k a d á a á b a n .

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

KÖZGAZDASÁG.
* Cipészek továbbképző tanfolyama. A

veszprémi cipészipari továbbképző tanfolyam múlt 
szombaton ünnepélyes keretek közt zárult. Hídvégi 
Antal szakosztályvezető megnyitója ulán Nacsddy 
József tanfolyamvezető beszámoll a végzett anyag
ról a köszönetét mondott az előadóknak, akiknek 
nevében Nyeste Mikály aranykoszorus mester vá
laszolt Dr. Nagy László városi főjegyző további 
munkára serkentő beszéd kíséretében osztotta ki 
a  látogalási bizonyítványokat a hallgatóknak, akik
nek nevében ifj. Somogyi Gyula mondott köszö
netét a tanfolyam megszervezőiért, közreműkö
désért, anyagi lámogalásért. A záróünnepélyt va
csora követte, amelyen több pohárköszöntO hang
zott el a cipésziparosoknak a termelés és értéke
sítés céljából történő szervezkedése érdekében.

* A Zircvidéki T akarékpénztár közgyűlése. 
ZitcrSl jelentik: A Zircvidéki Takarékpénztár márc.
19.-én tartotta 60 évi közgyűléséi, amelyen HoUtscher 
Károly gazd. főtanácsos, országgy. képviselő elnö
köli, mint a pénzintézet elnöke. A szép számban 
megjelent részvényesek az elmúlt üzletévi zárszám
adásokat egyhangúlag elfogadták, hozzájárullak a 
nyereség feloszlására vonatkozó javaslathoz is s a 
felmentvényeket megadták. Ezután megtörtént a 
tisztujitás a következő eredménnyel: az Igazgató- 
sd g : Holilscher Károly, dr. Scherer János, Drkosch 
Adolf, Kerschbaummayer Henrik, Link Nándor, 
Purgly Pál, Rády Andor, dr. Szemmelveisz Károly, 
dr. Tóth Aurél, Vogronics Gyula, Velty Miklős és 
Walla Ferenc; felügyelő bizottság: Scherer Endre, 
dr. Szemmelveisz Ferenc, Szentes Géza, dr. Szi- 
gethy László és Wolf János; választmány: An- 
czenberger Mihály, Gfellner György, Gubicza Fe
renc, Hoffer Imre, Kersch Ferenc, Novák György, 
Rosenberger Mór, ifj. Stein Ferenc. Teli Ferenc, 
Wetzl Nándor, Wilde RezsO és Xeravits József. 
A megválasztottak nevében HoUtscher Károly mon
dott köszönetéi, majd a 60. közgyűlés alkalmából 
rámutatott azokra a jelentős gazdaságpolitikai szem
pontokra, amelyek az intézetet, külOnOsen a mai 
rendkívül nehéz gazdasági viszonyok mellett is, 
működésében mindig vezették, és kiemelte a fele
lős vezetőség tagjainak Önzetlen munkáját, vala
mint a tisztviselők példás működését. Dr. Sztgethy 
László ezután meleg szavakban emlékezett meg 
Holilscher Károlynak a takarékpénztár érdekében 
hosszú éveken át kifejtett, eredményes támogatá
sáról és fáradozásairól s indítványára a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel jegyzőkönyvileg is meg
örökítendő kOszOnetet szavazott az intézet illusztris 
elnökének.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalén ak 

telefonszáma 66.

IRODALOM és H O T É SZ E T .
(A férjnevelés) nehéz feladatáról irt érde

kes tanulmányt Sueda Dervis török irónö az Uj 
Idők-be. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának 
értékes cikkei közül kiemeljük a „Levél Minden
kihez “ t, Stella Adorján humoros krónikáját, Mol
nár György londoni naplóját, Ebeczky György 
színházi cikkét és egy érdekes könyvkritikát. A 
szépirodalmi részt Csathó Kálmán és Thurslon 
regényei, Gosztonyi Ádám és Bertalan Kornélia 
elbeszé'ései, Oszlay Verona, Varrágh János és 
Marsovszky Mihály versei gazdagítják. Az Újldők-ti, 
ezenkívül a művészi és időszerű képek s a nép
szerű rovatok teszik változatossá. Az Uj Idők, a 
magyar középosziály előkelő folyóiratának kiadó- 
hivatala Bpest, VI. Andrássy-ut 16, bárkinek küld 
mutatványszámot. Előfizetése negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

(M agyar M űvészet.) A dr. Mujovszky Pál 
szerkesztéseben megjelenő Magyar Művészet már
ciusi számában Gulácsi Lajosról, a nemrég el
hunyt, tragikus sorsú festőművészről találunk meg
emlékezést, de művészetének szemléltető bemuta
tását is dr. Eisler Mihály József tollából. Az Ipar- 
művészeti Muzeum pompás csipkekiállitását dr. 
Bárány Istvánná ismerteti dúsan illusztrált tanul
mányban. Dr. Récsei Géza kritikai tanulmányt 
irt Réti István „A művészet és természet- c. esz- 
széjéről. Gazdag irodalom rovat zárja be a tartal
mas és változatos számot, amely felöleli az utóbbi 
kiállítások felötlőbb alkotásait is. A legelső külföldi 
művészeti orgánumokká! egyszinten á ló, népszerű 
és külföldön is igen elterjedt, mélynyomásu ké
pekkel díszített, kitűnő magyar folyóirat elő
fizetése leszállítva negyedévre 7 50 P. Illusztrált 
ájékoztatót küld a kiadóhivatal: Bpest, Erzsébet- 
körut 7.

(A zenei éle tben  páratlanul álló) telje
sítményt végzett a Magyar Szépmives Céh, a ki
adásában megjelent Magyar Zenealbum első füze
tével, amelyben közel ötven teljesen eredeti zene
szám szerepel ismert magyar zeneszerzőktől és ezt 
a tartalmas zenealbumot 2 P  ős áron dobta pi
acra. A „Magyar Zenealbum- -bán minden zene
kedvelő igaz örömet lel, mert nemcsak tartalmas, 
de ma egyedül áll o'csóságával. Megrendelhető a 
Magyar Szépmives Céh né! (Újpest, gr. Apponyi- 
utca 20.) az összeg beküldésével, vagy utánvétel
lel (a rendelő terhére).

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Vasárnap a Move VSE itthon a Soproni Va
sutassal játszott bajnoki mérkőzést és 2 :0  ( 1 :0) 
arányban vereséget szenvedett. A mérkőzést végig 
a soproni csapat nagyszerűen játszó halfsora irá
nyította, állandó fölényben voltak, csatársora azonban 
nehezen birkózott meg a szilárd MOVE védelemmel. 
A MOVE ezzel a vereségével már menthetetlenül 
az I. osztályból való kiesésre ilé'tetett. A MOVE- 
ból csak a közvetlen védelem játszott kielégítően. 
B író: dr. Ősz.

A VTC Sopronban a a SFAC-tól azenvedetl 
katasztrofális 9 : 2  (3 :0 )  arányú vereaéget. A VTC 
léleknélküli, unott, gyenge jálékot mutatóit, vere
sége megérdemelt. Egyedüli játékosa Molnár, aki 
rendes formáját kijátszotta és megszerezte a be- 
csütetgólokat is. B író: Bass.

A Kinizsi Pápán a bajnokjelölt Szombathelyi 
Vasutastól 2 :0  (1 :0 )  arányú vereséget szenvedett, 
előkelő II. helyét azonban igy is megtartotta. Az 
uj felállítással kísérletező pápai csapat nem tudta 
rendes formáját kijátszani, azonban még igy is 
egyenrangú ellenfele volt a nagyon jő jálékot kép
viselő Vasutasnak. Ha a futbalhoz tartozó kis sze
rencse melléjük állt volna, úgy egyik pontot meg 
is menthették volna. A Kinizsi s egyben a mezőny 
legjobb embere Tóth II. Bíró: Storch.

A szfehérvári alosztály II. osztályú bajnokje
löltje a Várpalotai Unió Várpalotán a szfehérvári 
ARAK-kai játszotta a forduló első bajnoki mérkő
zését és kiegyensúlyozott játék után, Szabó és 
Eiter góljaival, 2 : 0  (1 :0 )  arányban gyózölt. Biró: 
Kamarell.

A Move VSE ifjúsági csapata a szfehérvári 
Maro8hegy FC csapatál 3 :0  (1 :0 )  arányban verte. 
Gótszerzói: Molnár, Pőcze és Pintér. B író: Kot- 
robai. (f. /.)

o Szom bat vasárnapi labdarugó  p rog 
ram . Gyümölcsolló Boldogasszony napján a VTC 
a győri DAC-al Veszprémben, a Move VSE a 
GyAC-al Győrött, a II. osztályban Fűzfő a Szfe
hérvári AK al játszik bajnoki mérkőzést.— Vasár
nap a Kinizsi az ETO-val Győrött bajnokit, a  
VTC az Unióval Várpalotán, a FAC agyőri DAC- 
al Fűzfőn és a Move VSE veteránjai a MOVE ifjú
ságival Veszprémben játszanak barátságos mér
kőzést.

__________ (XXXV. LVIIL— 13. mám.) 5.

Üzletmegnyítás!

AZ EXCELSIOR HARISNYAGYÁR RT
safát

bizományi lerakatát
V e s z p r é m b e n ,  Rókóczi-uí 5.sz. alatt

márc. 31.-én, pénteken nyitja meg.
A gyár megnyílt bizom ányi le raka ta  utján közvetlenül jut
tatja el áruit a fogyasztókhoz, minek következtében abban a 
helyzetben van, hogy a legmagasabb m inőségeket is a 
legalacsonyabb árako n , szigorú osztályozás és ellenőrzött 
árak mellett tudja a vevők rendelkezésére bocsátani.
A gyár gyártmányai a legteljesebb bizalmat érdemlik. Egy próba- 
vásárlás meg kell, hogy győzze a vevőket egy speciális harisnya 
g  szaküzlet óriási előnyeiről. ■

A gyár á lta l e lő irt á ra k ! 92 U tolérhetetlen minőségek!

A gyá rb ól közvetle nül a  fo g ya sztó h o z!
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M ájusra  elsőrendű, 
a e  kSzépkoru —  88

szakácsnő és szobaleány kerestetik.
Ajánlatokat láváiban, bizonyitványmásolatokka!:

Lonkai Zsigáné Feketepuszta, Lepsény.

o Pelle István tornász világbajnok be
mutatója Veszprémben. Pelle litván, a Pécsi 
EAC kétszeres olimpiai tornász-világbajnoka ápr. 
2.-án, jfivfi vasárnap Veszprémben lésztvesz és 
tObb számmal szerepel azon a tornabemulalón, 
amit este 8 órai kezdettel a MOVE elnöksége 
rendez a PetOfi-szinházban. Rajta kivfll szerepelni 
fognak Bodosi Mihály oraz. válogatott magasugró 
(felolvasással) s a BTC hOlgytornász és a Veszprém 
városi Leventeegyesülrt talajtorna csapata. Az üd- 
vOzló beszédet dr. Berky Miklós polgármester 
mondja.

o A Magyar Turista Egyesület Bakonyi
O sztálya vasárnap tartolta éves közgyűlését, 
amelyen a csingervOlgyi és Oskűi tagok, valamint 
a szfehérvári társosztály is képviseltették magukat. 
Rhé Gyula elnOki megnyitó jelentésében meleg 
szavakkal búcsúztatta el Laczkó Dezsót, az egye
sület örökös tb. elnökét, akinek érdemeit jegyző* 
kOnyvileg Örökítette meg a közgyűlés és kegyele
tének kifejezéséül az elnöki megemlékezést állva 
hallgatta végig. Sajnálattal vették tudomásul Roth 
Jenő űgyv. alelnök lemondását, akinek pedáns és 
mindenre kiterjedő figyelmes ügyvezetéséért kö
szönetét nyilvánítottak. Megválasztattak: ügyvezeti 
alelnökit/ Salamon Béla, alelnökit/ Ptlleki Béla, 
titkárrá Bally Béla, jegyzöv/ Balogh Géza. Kiegé
szítést nyelt a választmány is, amelybe az eddig 
képviselettel nem rendelkező hölgyek részéről Ozv. 
Bedy Gyulánét választolták be.

Anyakönyv.
Születés : Léber János máv. fűtőházi munkás és Hock 

Erzsébet fia Mihály, rk. — Vinglman Ádám földműves és 
Csornai Rozália fia Mihály, rk. — Guóth János máv. elő- 
ffitó és Szenes Eszter leánya Katalin, ev. — Zsebe Lajos 
máv. üzemi altiszt és Árnhoffer Emilia leánya Ilona, rk. — 
Adler Ferenc cipész és Fonvódi Rozália leánya Mária Mag
dolna, rk. Bordács József Rázd. cseléd és Horváth Er
zsébet fia Miklós, rk. Csankó József vajmester és 
Schultz Anna fia Miklós, rk. — Simon Etelka házicseléd 
leánya Katalin Rozália, rk. — Albrecht László postatiszt és 
Wildman Julianna fia Gábor Emil Benedek, rk. — Singer 
Jenő füszt-rkeresk. és Rosenthál Irma leánya Ágota Ágnes, 
izr. — Géczy János villanyszerelő és Bauer Mária fia János 
Csaba József, rk.

Halálozás Tauszig Miksáné Fischl Klotitd 57 é., izr. 
— Gazdig |ulia 12 h., ref. Bóta János ny. máv. altiszt 
50 é., rk. özv. Fok Istvánná Zöld Ágnes 86 é., rk. - 
Kovács Pál 8 é.. rk. — Neumann Ferenc téglagyári mun
kás 21 é , rk. — Kis Sándor 11 n., rk. — Hajagos József 
2 h., rk. — Lampert Imréné Heiser Anna 42 é., rk. — 
Dóczi Ágnes házicseléd 56 é., ref. — Pechl Antal nyug. 
pénzügyi tanácsos 90 é., rk. — özv. Varga Józsefné Kriz- 
manics Anna 77 é., rk. — özv. Bolváry Andrásné Herczeg 
Mária 85 é., rk.

Házassá)): Cziszer Gusztáv napsz. és Födő Julianna 
rk. — Boros Ferenc gépkocsivezető rk. és Andree Janka 
Zsófia ev. -  Farkas István ny. áll. m. kir. honv. főhadnagy 
és Laufer Ilona rk.

Veszprém megyei város polgármestere. 
3418— 1933. sz.

Kivonatos versenytárgyalási hirdetés.
Nyilvános írásbeli versenytárgyalást hir

detek a Veszprém városba bevezető főbb 
közlekedési utak mentén felépítendő, 5 (öt) 
darab, egyenként 180 beépített légköbmé
teres városi helypénzszedő ő r- é (  
lakház Összes építési munkáinak az el
végzésére.

Az ajánlatok folyó évi április hó 
22.-én déli 12 óráig adandók be a pol
gármesteri hivatalban.

A munkára vonatkozó részletes verseny- 
tárgyalási hirdetés, versenytárgyalási, aján
lati űrlap és ajánlati költségvetés-űrlap be
szerezhetők, a tervek, helyszinrajzok és mű
szaki leírás pedig megtekinthetők a hivatalos 
órák alatt a városi mérnöki hivatalban.

Veszprém, 1933. március 17.
Dr. Berky Miklós s. k.

16 polgármester.

H irdetm ény.
öskfl nagyközségben az országos á l

la t- év k irakodóvásár 1933. évi 
m ércius 27.-én lesz megtartva.

Vészmentes helyről mindenféle állat fel
hajtható. Pósta, távírda, telefon helyben.

Állatrakodó állomás: Hajmáskér 5 km., 
Várpalota 7 km.
89 Elöljáróság.

Mindenki magában hordja szerencséjét!!!
Ha osztálysorsjegyét nálunk megrendeli 
és az ellenértéket április 6-ig befizeti,

Ön is nyerhet nálunk 5 0 0 .0 0 0  P -l I
A nagy főnyeremények zömét nálunk nyerték!

É le t *  ö r ö m te lje s  le s z ,  86
Ha n á lu n k  s o rs je g y e *  v e s z .

B e lv á ro s i V á ltó U z le t R . T . ,  Budapest, Teréz-kÖrut 37.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság.

7977—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Zircvidéki Takarékpénztár zirci bejegyzett cég 

végrehajtatnak Scheibenhofferjózsef és neje,Dunait 
Veronika és Fogl Vince és neje, Dunszt Anna, 
mint Kemény Gyula é i neje jogutódai végrehaj
tást szenvedők el en indított végrehajtási ügyében 
telekkönyvi hatáság a végrehajtató kérelme követ
keztében elrendeli a végrehajtási árverést 280 P 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. játá9biróság területén levő, Szentgál 
községben fekvő s a szentgáli.6097 ,sz. tjkvben A-f-1. 
sor, 5055 5. hrzi sz. a. felvett s Kemény Gyuláné 
sz. Fogl Katalin tulajdonát képezett, ma Fogl 
Vince és neje, Dunszt Anna nevén álló ingatlanra 
(erdő a felső erdőn III. dűlőben) 731 P 50 f kikiál
tási á rban ; a szentgáli 7623. sz. tjkvben A +  1. 
sor, 5071/b. 8. hrzi sz. a. felvett, Scheibenhoffer

P a p í r á r u k
iró- és rajzszerek.

üzleti könyvek, 
diszlevé Ipapirok, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 

újdonságai

* * ■ * ' * *

R O Y A L  Í R Ó G É P E K

O * 0 c i * * < '

■
legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv-, papír- és zenemükereskedésében
Telefon 54. VESZPRÉM. Telefon 54.

Poloskairtás!!!
!! Ciángázzal!!!

Fischer S z-feh érvár, Kossuth u. 6

Veszprémi m. b * Rohonczi-tér I. sz. 
74 D iskré t • olcsó • g a ra n tá lt E

József és neje Dunszt Veronika nevén illő ingat
lanra (erdő a felsőerdő III. dűlőben) 2072 P ki
kiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Szentgál 
községházánál megtar'ására 1933. évi Április hó 8. 
napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881: LX t. c. 150 §  a alap
ján a kővetkezőkben állapítja m eg : az árverés alá- 
eső ingatlant, úgy a vérehajtaló, mint a csatlako
zott érdekében a kikiállási ár •/, ánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehel. (1908: LXL t. c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t c. 42. § ában meghatározott árfo
lyammal számítolt óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldőiméi letenni, vagy a bánatpénznek 
elölegesen bírói leiéibe helyezéséről kiállítóit letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. I. c. 147., 150., 170. 
§§., 1908: XLI. t. c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga- 
sabb ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az áltata igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. október 16. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry s. k.
telekkönyvvezető. 84 kir. járásbíróság! alelnök.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság.

9959— 1932. Ik. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Veszprémi Takarékpénziár végrehajtó Barálb 

György és neje Bálim Klára végrehajtást szen
vedők ellen indilott végrehajtási ügyében a telek
könny vi hatóság a végrehajtató kérelme következ
tében elrendeli a végrehajtási árverést 500 P tőke- 
követelés és járulékai behajlása végett, a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Veszprém megyei 
városban fekvő s a veszprémi 1510. sz. tkvi be
iéiben A +  l. sor, 2895. hrsz. a. felvett (ház Fe- 
jérváry József u. 9. sz. alatt, udvar és kőfal a 
Bellelekben) Baráth György és neje Bálint Klára 
nevén álló ingatlanra 4040 P. kikiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Vesz
prémben, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé
gében (V áru. 11. szám tsz.) megtartására 1933. 
évi junlus hó 24. napjának délelőtt 9 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. 
t.-c. 150.§-aalapján a következőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant a végrehaj
tató éa a csatlakozónak érdekében a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. 
XL. t. c. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározóit ár
folyammal számitotl óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle- 
gesen birői letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek áladni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170t 
§§., 1908: XLI. t.-c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa, 
ígért ér ugyanannyi százalékáig kiegészíteni

Veszprém, 1932. évi december hó 30.
A kiadmány hiteléül: D r. U ngváry  s. k.

Heller 8. k. kir. jb. alelnök.
tlkvezetö 82
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Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 67

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

Meghívó.
A Veszprémi és Megyei 

Takarékpénztár 
—  87. évi —

Veszprémben, székházának tanácstermében 
1933. évi Á prilis  hó 8 .-án , szom 
baton délután 4  ó ra k o r tartja, melyre 
a t. részvényeseket ezennel meghívjuk.

A közgyűlésen szavazati joggal csak 
azok bírnak, akik részvényeiket, le nem járt 
szelvényeikkel együtt, és esetleges megha
talmazásaikat a közgyűlés megtartását 3 
nappal megelezőleg, vagyis április 5.-én 
déli 12 óráig az intézet pénztáránál leteszik.

A számadások és mérleg, az igazgató- 
sági és felügyelő-bizottsági jelentések az 
intézet elnöki szobájában, a közgyűlést 8 
nappal megelőzőleg, d. e. 8— 12 óráig a 
t. részvényesek által megtekinthetők.

Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes 

kijelölése.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

1932. üzletévre vonatkozó jelentéseinek tárgyalása, 
az elmúlt üzletívi számadások (mérleg, eredmény
számla) megállapítása, határozathozatal a tiszta 
nyereség felosztása, valamint az igazgatóság és 
felügyelő-bizottság tagjainak felmentése tárgyában.

3. Az ügyvezető alelnök javadalmazásának 
megállapítása.

4. A múlt évi rendes közgyűlés áltat a cég
szöveg megváltoztatása tárgyában hozott határozat 
hatályon kívül helyezése és ezzel a „Veszprémi 
Takarékpénztár" régi cégszöveg visszaállítása.

5. Az alapszabályok 1. és 46 §.ainak, me
lyek a cégszövegről és a tiszta jövedelem felosz
tásáról rendelkeznek, módosítása.

6. 2 felügyelő-bizottsági tagnak 2 évre vá
lasztása.

7. Esetleges indítványok.
Veszprém, 1933. március 18.

90 Az Igazgatóság.

A Veszprémi és Megyei Takarékpénztár 
mérlege 1932. december 31.-én.

Vagyon: Pénztárkészlet P 104.688 86. Giró- 
számlán fennálló követelések P  25,617 91. Pénz
intézeteknél fennálló követelések P  24.19861. 
Értékpapírok P 63.091 84. Váltótárca P 5,798 033 70. 
Adósok folyószámlán P 521.018 58. Ingatlanok 
P  414 259 60. Berendezés és felszerelés P 3 801'—. 
Tisztviselői segélyalap értékpapírjai P 4.700—. 
összesen P  6,959.410 10.

Teher: Részvénytőke P 700 00 0 —. Tőketar
talék P 90 057 06. Külön tartalékalap P 113 686 67. 
Értékcsökkenési tartalék P  35.000'—. Veszteségi 
tartalék P 14.000—. Nyugdíjalap P  138.740—. 
Tisztviselői segélyalap P 8 700.—. Belétek P 
2,410880 93. Hitelezők P 705448 03. Viszont- 
leszámitolt váltók P 2,654 861 90. Fel nem vett 
osztalék P 7,54445. Előre felveit váltókarnál P 
42.994—. Nyereség P 37.497 06. összesen P 
6,959.41010.

Veszprém, 1932. december 31.-én.
Az igazgatóság.

Megvizsgálta és rendben találta a
fe lügyelőb izottság.

460-1932. sz. 1932. Pk. 8302. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József ügyvéd javára 180 P kö

vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 764. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932 március hó 24.-én lefoglalt, 1428 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíró
ság fenti számú végzése alapján az árverést el
rendelem, s annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján még következőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzett más foglallatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, 
Kossuth L.-ulca 17. szám alatt leendő megtar
tására határidőül 1933. évi március hó 29. nap
jának délelő tt fél 12 óráját lüzöm ki, amikor a 
biróílag lefoglalt bútorok, rádió, porszivógép, fest
mény, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek, esetleg a becsár : /,-é:t is el fogom 
adni. 1000 P t meghaladó becsértékü ingónál a 
becsérlék 10 u/o-át bánatpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor, le kell fizetni

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

Veszprém, 1933. március hó 3. 
gj Pádár, kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatáság. 

64 — 1933. tk. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
Dr. Köves Jenő é i dr. Köves József végre- 

hajtitóknak özv. Vida Jánosné sz. Csapó Eszter 
végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajási 
ügyében a letekkönyvi hatáság az újabb árverést 
510 P tőkekövetelés és jár. behajtása végeit, a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Szent- 
gát községben fekvő, s a szentgáli 81. sz. Ijkvben 
A-f-3. sor, 4746/b. hrsz. alatt felveit ingatlanból 
özv. Vida Jánosné sr. Csapó Eszter nevén álló 
felerésrre (erdő az Alsó erdőn a Barkalszéki dűlő
ben) 387 P kikiállási á -b an ; a szentgáli 3783. sz. 
tjkvben A 3 sor, 4746/a. hrsz. alatt felvett in
gatlanból özv. Vida Jánosné sz. Csapó Eszler nevén 
álló felerészre (erdő ugyanott) 91 P kikiáltási ár
ban ; a szentgáli 2094. sz. tjkvben A-f-2. sor, 
2267. hrsz. alatt felvett ingatlanból u. annak a 
nevén á ló felerészre (szántó és rét a kőludaljai 
dűlőben) 318 P kikiáltási árban; a szentgáli 4590. 
sz. tjkvben A4-2. sor, 1062. hrsz. alatt felvett in
gatlanból u. annak a nevén álló felerészre (kert a 
beltelekben) 69 P kikiáltási árban; u. ezen tjkvben 
A + 3  sor, 1061. hrsz. alalt felvett ingatlanból u. 
annak a nevén álló felerészre (pajta és udvar a 
beltelekben) 23 P 40 f kikiáltási árban; a szent
gáli 5635. sz. tjkvben A -fl. sor, 1055. hrsz. alalt 
felvett ingatlanból u. annak a nevén átló • 4 részre 
(ház 569. sz. a., udvar é i kertlel) 1500 P kikiál
tási árban elrendelte.

Az árverést 1933, évi április  hó 5. napján 
d, e. 9 órakor Szentgál községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat az árve
rési hirdetményben megjelölt árnál alacsonyabb 
áron nem adható el.

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 előle- 
gesen bírói letétbehelyezéséről kiállított leiéti 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 tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 
t. c. 26. §.)

Veszprém, 1933. január 14.
A kiadmány hileléül:

Hitler s. k. Dr. Ungváry s. k.
tlkwezető. 91 kir. járásbirósági alelnök.

Húsvéti képeslapok nagy vilasxtéka Fodornál!

Nyllltér.*)
Feleségem, ifj. Imre Károlyné, szül. Spengler 

Mária adósságaiéit felelősséget nem vállalok.
Imre Károly

67 ny. máv. altiszt.

*} E rovatban közlöttektrt nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

585-1932. szám. 1932. Pk. 7442 sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Vadász Mihály ügyvéd által képviselt 
Autóváíár Közlekedésügyi Rt javára 2900 P követe
lés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1932. évi P 529. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőné 1932. 
évi május hó 13 án lefoglalt, 1054 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
8 annak az 1908. évi XLI. t.-c 20. § a alapján, 
még a kővetkezőkben megnevezett, valamint zálog
jogot szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást 
szenvedő lakásán, Veszprémben, Toborzó utca 4. 
és folytat/a Gizella-tér 3. szám alat: leendő meg
tartására határidőül 1933. évi április hó 3. nap
jának délután 5 óráját tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, képek, szőnyegek, f-.lp. 
tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
esetleg a becsár */3 ért is el fogom adni. 1000 P l 
meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 10 %  át 
bánatpénzül kezeimhez, az árverés megkezdésekor, 
le kel! fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. évi március 9.
87 P ád ár s. k., kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

8060-1932. tk. sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
Pénzintézeti Központ bpesti bej. cég végre

hajtatnak Gárdos Aladár és neje végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tlkvi 
hatóság a végrehajtató kérelme következtében el
rendeli a végrehajtói árverést 10.001 96 P tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett, a veszprémi 
kir. jbiróság területén levő, Balatonalmádi község
ben fekvő s a balatonalmádi 130. sz. tlkvi beiét 
ben A - f -1 —2. sor, 940,941. hrzisz. a. felvet*, Gár
dos Aladár nevén á ló jószágtestre (kert, rét, ház 
166 sz. a. é* gazd. épület az öreghegyi dűlőben) 
5305 P kikiál áii árban. Az árveréa nem érinti a 
B. 2. sorszám a. 1286/1919. tk. sz. végzéssel 
kiskorú Dedinszky Gizella és kisk. Dedinszky 
Izabella javára bekebelezett elővásárlási jogot.

A tlkvi hatóság az árverésnek Balatonalmádi 
községházánál megtartására 1933. évi április hó 
25. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t. c. 150. § a 
alapján a következőkben állapítja meg: Az árve
rés alá eső ingatlant a végrehajtató érdekében a 
kikiáltási ár kéharmadánál alacsonyabb áron el
adni nem lehet. (1908: XLI. t c. 26. §.) Az 
5160/1931. M. E. sz. rendelet 21. § ában foglal
takra tekintettel kimondja a tUvi hatóság, hogy a 
Frey József csatlakozott végrehajtató érdekében 
34 142 P áron alul, Magy. Tisztviselők Takarék- 
pénztára csatlakozott végrehajtató érdekében 34 948 
P 24 f áron alul, Szinay István csatlakozóit végre
hajtató érdekében 36.394*24 P áron alul, dr. D.*utsch 
Imre csatlakozott végrehajtató érdekében 37.151 50 
P áron alul, a Kir. Kincstár csatlakozott végrehajtató 
érdekében pedig 37,400 P áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/o-á» készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvapénképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előiegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiá'litott leiéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX t. 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 á'tala igé t ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. október 17.
A kiadmány hiteléül:

Hitler s. k. Dr. Ungváry «. t
ilkwetdö. 83 kir. járásbirósági alelnök.



ini
M

iio
 

T.
.=

n
rö

ir
5

=
=

—̂
-ő

ir
ö

=
-—

oi
iw

ir
w

if
w

iio
---

---
--

S
E

—
—

—
—

qi
iö

^
,--

 
^n

rw
ir

ö^
rw

ir
a

8 . (XXXV. LVIll. 13. szám ) V E S Z P R É M  V A K M E G Y E 1933. m árc iu s  25.

7 H B D B ]g y ir w ir g n io ~̂ oirö ~ ^0110— 0 = gHL° gJ^ —~

Elsőrendű márkájú

Fényképezőgépek
Fotócikkek

%S0

Kitűnő tel jesítményű

RÁDIÓK

“S

Gyermekjátékok 
Húsvéti képes 

levelezőlapok
nagy választékban.

6-12 havi részletre
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Amerikai Royal
ÍRÓGÉPEK

kedvező fizetési feltételekkel, nagy választékban kaphatók

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében Veszprém, Szabadság-tér 3.
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