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

K am atsegély a gazdaadósoknak.
A Gömbös-kormány már eddig is különböző 

intézkedésekkel csökkentette a gazdatartozások ka
matterheit. így a jelzálogos hosszúlejáratú kölcsö
nök kamatára és törlesztésére az eddigi 8 és fél, 
9 és fél °/o-os annuitás helyett már csak 5 %-ot 
kell befizetni. A rövidlejáralu tartozások kamatát 
pedig a pénzügyminiszter 8 °/o-ra szállította le. 
Most egy lényeges lépéssel megy tovább a kor
mány a kamatmérséklés terén, a 33-as bizottság 
által elfogadott 4300— 1933. számú kormányren
delettel.

Ez a rendelet kamatsegélyt nyújt azoknak a 
gazdaadósoknak, akiknek tartozása birtokuk ka
taszteri tiszta jövedelmének 15-szötösét meghaladja, 
éspedig tekintet nélkül, hogy mező-, erdő-, szőlő-, 
vagy kertgazdaságról van szó. Kamatsegély jár 
továbbá a házas beltelek tulajdonosoknak is, ha 
tartozásaik a házadóalap4 és félszeresét meghaladják.

Ezen feltétel melleit mindama tartozások után 
igényelheti a karoatseféiyt az adós, amely tarto
zások vagy a Pénzintézeti Központtal szemben, 
vagy ennek kebelébe tartozó valamely pénzintézet
tel, valamint az Országos Központi Hitelszövetke
zettel, vagy ennek tagszövetkezeteivel szemben ál
lanak fenn. A kamatsegély igénybe vehető az 1932. 
április első napja előtt keletkezett kölcsöntartozá
sok ama része után, amely meghaldja a 15-szörög 
terhelést, éspedig az 1933. május 1.-től ugyanez 

év október 31. napjáig terjedő időben esedékes 
kamatra és melléktartozásokra. A kamatsegély 
egyaránt jár, akár jelzáloggal van biztosítva a 
kölcsön, akár nem, és pedig annyi időtartamra, 
amennyire a fizetést teljesiti az adós. Például, ha 
három hónapra fizet kamatot, úgy a kikötött há
romhavi kamat tekintetében részesül kamatse
gélyben.

E kamatsegély mértéke évi 2  és fél % , ha a 
kölcsön után járó kamat eléri az évi 7 és fél °/o-ot, 
vagy pedig ennél még nagyobb. Ha ellenben a 
kamat évi 7 és fél %>-nál kisebb, úgy a kamat
segély is annyival kisebb lesz, mint amennyivel a 
kamat az évi 7 és fél °/o-on alul van. Nem jár 
azonban kamatsegély az évi 5 % -ot meg nem ha
ladó kamat után. A zálogleveles törlesztéses köl
csöntartozások után kamatsegély nem igényelhető, 
m ert hiszen ezeknek a befizetendő kamata már 
úgy is 5 % -ra le van szállítva.

Annak a kiszámításánál, hogy az adós tar
tozása meghaladja-e a kataszteri tiszta jövedelem 
15-szőrösét, a telekkönyvbe bejegyzett jelzálogos 
követeléseket kell figyelembe venni. De a pénzin
tézetek követelését akkor is be kell számítani, ha 
nincs jelzálogilag biztosítva.

A terheket maga az adós köteles igazolni, 
de az ehhez szükséges adatok szolgáltatásában 
a pénzintézet is kötetes közreműködni, anélkül, 
hogy ezért külön dijat, vagy költséget számitana. 
A kamatsegély igénybevételének előfeltételeit az 
adósnak annál a pénzintézetnél kell igazolnia, 
amelynél a fizetést teljesíti.

A kamatsegélyt a pénzügyminiszter által lé
tesített alap fogja megtéríteni, az adósok helyett,

a pénzintézeteknek. De ha olyan gazdaadósról van 
szó, akinek adóssága a kataszteri tiszta jövedelem 
40-szeresét is meghaladja, úgy a kamatsegélyből 
évi 1 %-ot a hitelező pénzin'ézet visel.

A kamatsegély igénybevételéhez szükséges 
igazolványokat a községi elöljáróság, valamint a 
pénzintézetek díjtalanul kötelesek kiállítani, és 
mindenféle okirat és másolat, amely a kamatse
gély előfeltételeinek igazolására szolgál, illeték- 
mentes.

Ha valamely gazda, akinek tartozása a ka
taszteri tiszta jövedelem 15-szörösét meghaladja, 
kamatsegélyt óhajt igénybe venni, úgy forduljon 
a községi elöljárósághoz, vagy a hitelező pénzinté
zethez az okmányok beszerzése végett, és ha igazolta 
eladósodásának ezt a mértékét, úgy az illető pénz
intézetnél jelentse be, hogy igénybe akarja venni 
a 2 és fél %  ob kamatsegélyt. Az esedékes ka
mat megfizetésekor már csak a kikötött kamat 
összegének 2 és fél °/0-»1 lemérsékelt részét lesz

A veszprémi kisiparosság 
uj mozgalma.

A gazdasági válság ijesztő hullámai nemcsak 
a győkértelenebb exisztenciákat sodorja le az élet 
fedélzetéről, hanem egész lásadalm i osztályokat 
jultat a nincslelenség örvényének szélére. És a 
mind szélesebb gytlrűzésében bajos volna meg
állapítani a sorrendet a nyomorúságban és abban, 
hogy melyikhez legmostohább a sors keze. De 
annyi bizonyos, hogy a legmostohább helyzetben 
ma a kisiparos osztály van és hogy ezeknek a 
viszonyoknak a felidézésében semmi mulasztás 
nem terheli az iparos társadalom lelkiismerelél.

Hogy micsoda külső okok juttatták ide a 
kisiparosságot, arrél köteteket lehetne Írni, ami 
érdekelheti a történetírást elsősorban, de az ipa
rosságot csak annyiban, amennyiben a jövőjére 
nézve tanulságot vonhat le. Ezek az okok pedig 
annyira bonyolódotlak és kuszáltak, hogy jobb 
hagyni az egészet és foglalkozni az iparosság jö
vőjével.

Sok gazdasági szakértőtől hallottam már 
meggyőző érveket arról, hogy megfelelő eszközök
kel és megfelelő összefogásokkal még a mai ne
héz viszonyok közölt is versenyképessé lehet tenni 
a kisiparosságot, még a gyáriparral szemben is. 
Tehát nem reménytelen küzdelem és puszta medi
táció arrél gondolkodni, hogy mik a segítség mód
jai és micsodák a kibontakozás utjai a kisiparnál ?

Annyi bizonyos, hogy kívülről nem lehet 
várni segítséget. Ma minden ország zárt gazdasági 
egységet képez és csak a saját bajának gyógyítá
sával törődik. Azonkívül minden társadalmi osztály 
létalapjaiban rendült meg. így, magára hagyatva, 
a kisiparosság csak a raját erejére, saját összefo
gására számíthat, ha élni akar a világzajlásban 
és gyökeret bírni az éltető televényben.

Ezek a megfontol sok vezet ék a veszprémi 
kisiparosok egyrészét, akkor, amikor elhatározták 
egy helyi mozgalom megindítását a kisiparosok 
áruhitel szövetkezetének m egállapítsa iránt.

A kisiparosságnak legtöbb baja az, hogy nem 
tud megfelelő hitelhez jutni és igy viszont nem tud 
hitelt sem nyújtani, ezzel egyremásra veszti el a 
meg meglévő kevés megrendelőjét is. Ezen akar 
sí megalapítandó áruhilel szövelkezel segíteni,jugy, 
hogy nem pénzhitelt nyújt a szövetkezeti tagok-

köteles az adós gazda, kamat fejében, a pénz
intézetnél megfizetni.

Ha vita támad abban a kérdésben, hogy 
jár-e kamatsegély az illető gazdának, úgy az adós 
kérelmére a Pénzintézeti Központ, vagy ha az 
OKH szövetkezetnél tartozik a gazda, úgy az 
Országos Központi Hitelszövetkezet határoz.

Ezzel az újabb kamatmérsékléssel összesen 
körülbelül 32 miliő pengőre rúg az a kamatenged
mény, amelyet a Gömbös-kormány a gazdák ja
vára eddig hét hónap alatt el tudott érni. Október 
hó végéig, amikor ez a legújabb kamatsegély 
lejár, a kormány a gazda tartozások kamata kér
désében végleges rendezést szándékozik keresztül
vinni. De már az eddigi kamatmérséklés is, kapcso. 
latban a gazdaadósoknak biztosított egy évi nyu
galmi állapottal, melynek folyamán régebbi tar
tozásokat az adós gazdák ellenében végrehajtás 
utján behajtanni nem lehet, egy eredményes gaz- 
davédelmt politika sikerének útjelzője.

nak, hiszen ez a pénztőke félelme miatt lehetetlen, 
hanem nyersanyagot, amit a kisiparos feldolgoz
hat és a megrendelésből fizetne vissza. Ország
szerte arról panaszkodnak a kisiparosok, hogy ha 
volna is munkájuk és megrendelésük, nem képe
sek annak eleget tenni, mert nincs nyersanyagjuk 
és a rendelkezésre álló hitel olyan minimális 
é3 olyan megszorított, hogy azt egyedül, saját 
erejére támaszkodva nem képes igénybe venni. 
Másképen alakul ez a helyzet egy áruhitel szö
vetkezet létezésénél. Itt a nyersanyaghitelt maga a 
szövetkezet nyújtja tagjainak, a hitel fedezete a 
kisiparos bonitása és a megrendelés és mindeze
ken felül maga a szövetkezet. Viszont a szövetke
zet a maga részére könnyebben tudna áru
hitelt igénybe venni, mert a tagok egyesült erejé
vel nagyobb garanciát nyújtana. Ez a lényege a 
tervezeit szövetkezetnek. Hogy hogyan menne végbe 
a tehnikai lebonyitás, az hosszabb időt venne 
igénybe elmondásával.

Emellett az iparosság arra gondol, hogy 
Miskolc város miatájára cserejegyeket hoz forga
lomba, egy csereinlézet alapításával és a többi 
társadalmi osztály összefogásával, ilyen módon 
enyhítve a pénzszűkén, anélkül, hogy ez inflató- 
rikus jelenség lenne.

Jól tudom, hogy a mai idők nem kedveznek 
semmiféle uj megindulásnak, de viszont éppen 
ilyen viszonyok között kell kezdeményezni, mikor 
a szükség legnagyobb. Természetesen a veszprémi 
iparosságnak ez a mozgalma mág csak az elhatá
rozásig és a tervekig jutott el és a propaganda 
utján ez első alkalommal igyekszik a mozgalom 
képét bevinni a köztudatba. Én a Veszprémvdr megye 
hasábjain hivom fel a közönség. figyelmét erre 
a mozgalomra, azzal a kéréssel, hogy aki vala
milyen módon hasznára tud lenni ennek a kez
deményezésnek. az legyen segítségre a támogatás
nak bármiféle módjával.

önmagunkon segítünk valamennyien, ha se
gítünk az iparosságnak ebben a vállalkozásában. 
Annyira összefüggő a gazdasági élet minden te
rülete, hogy az egyik társadalmi osztály prosperi
tása maga után vonja a többi társadalmi osztály 
prosperitását és viszont az egyik nemzettag elsor
vadása könnyen előidézheti az egész nemzet pusz
tulását.

Nem sokáig töprenghetünk a jövő utjain. 
Minden kezdeményezést teljes erővel kell a kifej
lődés felé vezetni. Mert hiszen sohasem lehet azt
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Ma már sokait tudják,
K ik edd ig  nem tudták

Hogy au Igmándi m ű .

Legjobb keserümz.
kiszámítani, hogy hol és hogyan nyílik fel egy 
jobb jövendő kapuja. Főként az illetékeseknek hí
vom fel a figyelmét erre a bátor kezdeményezésre.

Dr. Lakner Géza.

A Somlóvidék kiállítása.
Schandl Károly képviselő kezdem ényezésére 
a  Faluszövetség nagyszabású  k iá llítást rendez 
Pünkösdkor Som lóvásárhelyen.— A G azdasági 
E gyesület ugyanott á lla td ijazás t rendez. — 

M ás ünnepségek is lesznek ugyanakkor.
Megírtuk, hogy a Somlóvidék megismertetése 

és érdekeinek hathatósabb előmozdítása céljából 
dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a devecseri 
kerület nagy népszerűségnek örvendő országgyül. 
képviselője lendületes mozgalmat indított meg. 
Kezdeményezésére a propaganda mozgalom szer
vezését a „Falu* Orsz. Földmives Szövetség vette 
a kezébe, amely hasonló rendezéseket az elmúlt 
tiz év alatt már szép eredményekkel vitt véghez. 
Mai elesettségünkben fokozottabb szükség van a 
falusi társadalom öntudatának fejlesztésére és tu
dásának gyarapítására, s arra, hogy a válságtól el- 
erőtlenedet! lelkeket kitartásra, hazaszeretetre buz
dítsuk. Ennek a nemes célnak a megvalósítására 
b Faluszövetség, a devecseri járás községeinek 
bevonásával, Pünkösdkor nagyszabású kiállítást 
rendez Somlóvásárhelyen. A járás közönsége a 
legnagyobb szeretettel és megértéssel fogadta il
lusztris képviselőjének tervét és már hónapok ó tj 
erősen készülődik a Somlóvidék seregszemléjére. 
A kiállítás általános lesz, egyes szakcsoportjaiban, 
mint a növénytermelés, kertészet, méhészet, erdé
szet, vadászat, iskolaügy, háziipar, népművészet, 
női kézimunka, ipar, kereskedelem és végül a szőlé
szet és borászat, mindenki bemutatja munkája gyü
mölcsének legjavát. A kies fekvésű Somlóhegy 
pincéiből napvilágra kerül Mátyás kirá'y kedvenc 
itala, a „Somló-gyöngye", hogy elfoglalja a kiállí
táson az őt megillető helyet.

A Faluszövetség rendezőgárdája nagy szak
értelemmel végzi a szervezés munkáját és előre 
látható, hogy szakszerűség és érték szempontjá
ból a somlóvidéki kiállítás messze felül fog emel
kedni a szokásos vidéki kiállítások színvonalán. 
A somlóvidéki kiállítással kapcsolatosan a Vesz- 
premvármegyei Gazdasági Egyesület, a m egyebeli^ 
járási szervekkel és gazdatársadalmi érdekeltségek
kel karötlve, ugyanez alkalommal járási áll atdijazást 
rendez, amelyre a Faluszövetség, a legjobb kis
gazdaüsző részére, egy ezüst kolomp vándordijat 
létesít. A kiállítással egyidőben Somlóvásárhelyen 
lesz a járási leventeverseny is, a devecseri cser
készcsapat tábortüze pedig különleges élmény 
lesz. Pünkösd másodnapján a Faluszövetség Bpest- 
ről filléres gyorsvonatot indit, amelyre Szfehér- 
várott és Veszprémben is fel lehet szállni.

A pünkösdi ünnepekre kedvesebb, egészsé
gesebb programot el sem képzelhetünk, mint egy 
kirándulást Somlóvásárhelyre, ahol a rendezőség 
szeretettel várja a látogatókat, és a kiállítás meg
tekintése után egy séta a páratlan szépségű Somló- 
hegyre, méltó befejezése lesz a kellemes kirándu
lásnak. Lapunk következő számaiban már a rész
letes programmal is módunkban lesz foglalkozni 
és azt is közölni fogjuk, hogy hol és hogyan kell 
a filléres gyorsvonaton való részvételre jelent
kezni.

A  kö n yviro d a lo m  m á r k á s  m u n k á i 
o lcsó  á ro n  kap ható k

FO D O R F E R E N C  könyvkereskedésében.
T e k in ts e  m eg k ir a k a t a im a t .

H Í R E K .
— Személy! h írek . Dr. Lázár Andor igaz

ságügyminiszter a múlt héten Pápán volt és meg
látogatta a ref. püspököt. — D. Kapl Béla ev. 
püspök hétfőn Nagykanizsára utazott s folytatta 
lelkészeivel és tanítóival sorozatos konferenciáit. 
— Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja 
múlt szombaton és tegnap csütörtökön Bpesten 
volt, ahol kivatalos ügyeket intézett. — Dr. Hor
váth Lajos alispán csütörtökön, hivatalos ügyek
ben, Bpesten járt.

— A dunántú li reform átus egyházkerület 
In tézőbizottságának ülése. A dunántúli refor
mátus egyházkerület intézőbizottsága tavaszi gyű
lését Pápán tartotta meg, dr. Antal Géza püspök 
és dr. Balogh Jenő t ’tkos tanácsos, főgondnok el
nöklésével. Balogh Jenő főgondnok megindult sza
vakkal pirentálta el Kozma Andort, a kiváló ma
gyar költőt, amit az egybegyűltek állva hallgattak 
meg. Azután elrendelték a Kozma Andor halálával 
megüresedett egyházker. világi tanácsbirói állásra 
a szavazást. A közgyűlés tárgysorozatát Medgyasszay 
Vince kormányfőtanácsos, egyházker. főjegyző, 
Vargha Kálmán egyházker. aljegyző, dr. Tóth 
Endre, Tejes Zsigmond és dr. Kőrös Endre igaz
gatók, valamint Eötvös Sándor egyházker. lelkészi 
számvevő adták elő. A tanácskozás során többek 
közölt a leikészt anitói képzés megvalósításáért Antal 
Géza püspöknek köszönetét mondtak. A bizottság 
kimondotta, hogy a pápai fiuinternátu3 ellá'ási 
dijait leszállítja. A gyűlés a főgondnok indítvá
nyára melegen üdvözölte dr. Darányi Kálmán ál
lamtitkárt, pápai főisk. gondnokot, miniszteri rangra 
emelése alkalmából.

— K itüntete tt tűzoltók. Meleg ünnepség 
keretében, vasárnap dé előtt, a városházán adta át 
dr. Berky Miklós polgármester Molnár István ön
kéntes és Babos István ny. városi tűzoltóknak a 
kormányzó által alapitolt és a belügyminiszter 
által 25 éves szolgálati jubileumuk alkalmával ado
mányozott diszérmet és elismerő oklevelet A déréi 
tűzoltókat a Veszprémvármegyei Tűzoltó Szövetség 
nevében dr. Csiba Mór min. tanácsos, pénzügy
igazgató, mint alelnök, a vármegyei tűzoltóság 
nevében pedig Halász János várm. tűzrendészed 
felügyelő üdvözölte szép szavakkal. A kitüntetettek 
nevében Molnár István mondott keresetlen sza
vakban köszönetét a kitüntetésekért.

— A K eresztény T isztviselőnők E gyesü
letének közgyűlése. A Keresztény Tisztviselőnők 
Veszprémi Egyesülete vasárnap délután a város
háza tanácstermében tartotta meg 15. évi közgyű
lését, amely nagy érdeklődéi mellett folyt le. 
Megjelent a közgyűlésen Kránitz Kálmán félsz, 
püspök, nagyprépost is, valamint dr. Wéber Pál 
oldalkanonok, egyházm. irodaigazgató, aki a me- 
gyéspüspököt képviselte. Scipiaáes Iréné elnöknő 
az évforduló alkalmából megnyitójában visszapil
lantást vetett az elmúlt 15 esztendőre s megálla
pította. hogy ez idő alatt az egyesüfet eredményes 
munkásságot fejtett ki. Ámbár 6okan lekicsinyel
ték az egyesület működését, mind többen jöttek 
össze a konferenciákon, s az egybegyűltek lelkes 
é'jenzése közben jelentett* ki, hogy azok, akik 15 
évvel ezelőtt tömörültek, ma is hűségesen ott á l
lanak az egyesület zászlója alatt. Ezután dr. Ko
vács István székesegyházi sekrestyeigazgató, az 
egyesület lelki tanácsadója lendületes beszédben 
mutatott reá az egyesület nemes céljára, ami nem
csak a vallásos élet ápolása, hanem a benne tö
mörült tagok szellemi, erkölcsi és anyagi érdekei
nek előmozdítása, a nemzeti erények ápolása, a 
jótékonyság gyakorlása stb. A Keresztény Tiszt
viselőnőké Veszprém 60 egyesülete közül a dol
gozó egyesületek közé tartozik. Majd humorosan

aposzrtofálta az egyesület nagy agalitásu, szere
tett elnöknőjének lemondási szándékát és kérte az 
egyesületi tagokat, minél nagyobb áldozatkészség
gel álljanak melléje, hogy ha egyszer mégis meg
válnék az elnöki széktől, legyen méltó utóda s a 
most bakfiskorát élő egyesületnek ne kelljen az ő 
távozásával megszűnnie. Az elnöknő viharos éljen
zése jelezte, hogy elengedéséről most szó sem le
het. Beöthy Katinka a tőle megszokott gondos fi
gyelemmel és választékos stílusban szerkesztett 
titkári jelentésében az egyesület egyévi működé
séről számolt be, László Margit pedig a pénztá
rosi hűséges sáfárkodásáról, mig Ányos Ferencné 
a könyvtár állapotáról tett jelentést. Majd a tiszt- 
újítás következett, aminek során a közgyűlés 
ellenmondást nem tűrő, kitörő lelkesedéssel újra 
Scipiades Irénét választotta meg elnökké. A tiszti
kar és választmány is a régi maradt, csupán az 
utóbbiba Józsa Ernőnét, özv. Ziglányi Kálmánnét 
és Winkler Istvánnét választották meg uj ragokul. 
Dr. U'éber Pál kanonok szép szavakkal em ékezett 
meg ezután az egyesületnek nehéz és veszedelmes 
időkben történt megalakulásáról, azóta is érdemes 
működéséről s nagy népszerűségéről. A megyés
püspök szeretetteljes üdvözletét tolmácsolta ked
venc egyesületének és kiváló, fáradhatatlan elnök
nőjének, és Isten áldását kérte további hitéleti, 
szociális, karitatív és kulturális munkásságára. A 
nagy tetszéssel kisé t beszéd után Scipiades Iréné 
mondott meleg köszönetét az üdvözlésekért és 
iránta megnyilatkozó t bizalomért, majd munka
társai szeretetteljes támogátásáért, végül a megyés- 
püspöknek s az egyesület jóakaróinak felezte ki 
hálás köszönetét.

— A pápai ren d ö rb iró . Pápáról jelentik: 
Pápa város polgármestere, az eddigi közigazgatási 
rendörbiró hivatali felfüggesztése folytán, a rendőri 
büntetőbirói teendők ellátásával dr. Tömör Dezső 
másodaljegyzőt bizta meg.

— Eljegyzés. Dr. Jánossy Gábor kir. tör
vényszéki joggyakornok, Jánossy Gábor országgyű
lési képviselő és neje, szül. Magassy Sarolta fia 
eljegyezte Csákány Lucyt, néhai Csákány Sándor 
kir. törvényszéki tanácselnök és neje, szül. Rácz 
Jolán leányát. Veszprém, 1933. április hó. (Külön 
értesítés helyett).

— A K atolikus Kör közgyűlése. A Vesz
prémi Róm. Kát. Kör április 30.-án, vasárnap d. 
u. 4 órakor saját helyiségében tisztújító közgyűlést 
tart, melyre a kör tagjait ezúton is tisztelettel meg
hívja az elnökség.

— „Credo"-gyűlés. A veszprémi „Credo* 
Egyesület április 30 -án, vasárnap d. u. fél 6 óra
kor a Kát. Kör nagytermében tartja az év első fe
lében — a szokásos — utolsó havi összejövete
lét. Az előadói tisztét Végh Jőzsef teol. tanár látja 
el Vendégeket igen szívesen Iá: a „Credo" egye
sület vezetősége.

— M ájus e lsején  tilos a  csoportosulás.
A veszprémi rendőrkapitányság közié »e szerint 
május l .-é i minden politikai természetű csopor
tosulás, gyülekezés vagy felvonulás, ideértve a 
néma és a sétáló tüntetést is, tiltva van. A közön
ség ilyen cselekedettől annál inkább is tartózkod
jék, mert a rendőrség szigorúan ügyelni fog a 
május l.-i rend teljes fenntartására és minden cso
portosulást feloszlat.

— Elhunyt nagyasszony. Legutóbb már 
megemlékeztünk arról a mérhetetlen csapásról, 
ami jószási Purgly Pál gazd. főtanácsost, Vesz- 
prémmegye felsőházi tagját, Nagyesztergár község 
mély tiszteletben és szeretetben álló földesurát érte 
áldot lelkű hitvesének, faiszi és vámosi Ányos Alice- 
nak váratlan elhunytéval. Azt irtuk, hogy ez a ha
láleset nemcsak a megboldogult nemes érzésű fér
jére és hozzátartozóira fájdalmas csap ásé i pótol
hatatlan veszteség, hanem az egész községre, amely
nek az elhunyt nagyasszony valóságos védőangyala 
volt. Hogy ez mennyire igaz, annak impozáns mó
don adta tanujelét a múlt szombaton délelőtt óriási 
részvét mellett végbement timetás, amelyen a be
szerelést dr. Wemer Adolf zirci apát végezte nagy 
papi segédlettel. Ott zokogott a koporsónál az 
egéáz Nagyesztergár apraja-nagyja, hogy utol jó 
búcsút mondjon jóságos úrnőjének, de ott volt az 
egész zirci járás minden számottevő tagja is, föld- 
birtakosok, jegyzők stb., é ükön Holitscher Károly- 
lyal, a zirci kerület országgyűlési képviselőjével. A 
vármegyei törvényhatóság és Zirc község, valamint 
az apátság, más testületek és intézmények képvi-

1 selöi is lerótták hálás kegyeletük adóját a meg-
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bolgogult iránt megjelenésükkel, s a hatalmas tö
meg, amely a gyászoló családot és a szintén meg
jelent távolabbi rokonságot meleg részvéttel körül
övezte, a koszorúk garmadáját helyezte el a csa
ládi sirbolion. A sebzett szivü családtagoknak csak 
az Ur végtelen kegyelme adhat megnyugvást, de 
enyhítheti fájdalmukat az a tudat, hogy eltávozott 
kedvesüket igen sokan szerették és érette sokan 
imádkoznak. A lesújtott férjen kivül az üdvözült 
halá’a gyermekeit: dr. Purgly Sándort, Pált és 
Magdát, férj. haident'.i Hunkár Sándornét, ezen
kívül a haidentzi Hunkár, balásfalvi Kiss, kisfaludi 
Kisfaludy és felsökubinyi Meskó családokat borította 
mély gyászba.

— H alálozás. Hírül adtuk azt a tragikus 
motorkerékpárszerer.csétlenséget, amelynek Muszel 
Ödön tekintélyes inotai malomtulajdonos lett az 
áldozata. Hat napig eszméletlenül szenvedett a 
veszprémi kórházban, ahova beszállították. 0  t aztán 
visszanyerte eszmélet'.t, ami azonban csak arra volt 
jó, hogy a haldoklók szentségét magához vehette. A 
súlyos koponyaalapi törés miatt ugyanis nem volt 
megmenthető és április 23.-án, életének 54., há
zasságának 31. évében, csendesen elhunyt. A meg
boldogult holttestét, Veszprémben történt beszen- 
telése után, 25.-én Inotára szállították s ott a jó 
embereket megillető, nagy részvét mellett helyez
ték örök nyugalomra. Halálát özvegye: szül. Brand 
Rózsa, gyermekei: Panni férj. Ozoray Lajosné és 
Sándor, valamint a ki'erjedt rokonság gyászolják.

— T ab án i titkok. Most, hogy a budai Tabánt 
lebontják, az Uj Idők „Kis Tárcájáéban Krónikás 
leleplezi, hogy ez nem is a régi Tabán, hanem száz 
éve épült. Bpest egy másik nevezetességéről, a 
Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumról 
Felvinczi Takács Zoltán irt ismertetést. Az Uj Idők 
legutóbbi számából kiemeljük Csathó Kálmán és 
Alice Berend regényeinek folytatását, Gosztonyi 
Ádám humoros amerikai elbeszélését és Farkas 
Imre vidám Írását, öibey Irén, Temesváry Kriszta 
és Karácsony Vencel versei, Ebeczkv György Rát 
kai Mártonról szóló cikke, művészi, időszerű és 
színházi képek, nyolc oldalas kézimunkamehéklet 
és a népszerű rovatok gazdagítják még a magyar 
uricsaládok népszerű hetilapját. A kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16., bárkinek küld mutat
ványszámot. Előfizetése negyedévre 6'40 P. Egyes 
szám 50 fillér.

— A veszprém i szegény betegek gyógy
kezelése. Megiituk, hogy Veszprém város ható
sága milyen dicséretes módon gondoskodott az 
elmúlt télen is a város Ínségeseinek a megsegíté
séről. Ennek a szociális és karitatív tevékenység
nek a körébe azonban tulajdonképen beletartozik 
a szegény betegek gyógykezeltetéséről való gon
doskodása is s e téren Veszpiém város szintén 
szép példával jár elől. Dr. Rosenberg Jenő egész- 
ségügyi főtanácsos, a város főorvosa — aho. 
gyan azt a polgármester a legutóbbi városi köz
gyűlésen be is jelentette — ez évben 997 szegény
beteget kezelt teljesen dijtalanu', az influenza idején. 
A multévben is sok szegénynek az országos be
tegápolási alap terhére irta föl az orvosi rendel
vényt. Ez alapból a város alig nehány száz pengő 
megtérítést kapott, mégis az igy fölirt gyógyszerek
ért összesen 5203 59 P-t fizetrtt ki, amely összeg 
a négy helybeli gyógyszertár között azok tradíciói
nak figyelembevetelével oszlott meg, úgy, hogy a 
legtöbb értékű gyógyszert a Rákóczi-uti, a legkeve
sebbet a Kossuih-utcai patika szolgáltatta ki.

H irelc r ,  c s e r k é s z ja m b o r é r ó l .
A 8 —12 éves kisfiúk a nagyközönségnek 

be akarnak mutatkozni a jámboréra tervezett mű 
sorukkal. Az ünnepségnek Teleki Pál grófon ki
vül előkelő vendége lesz még Geoffrey Fausset, 
az 1929. évi angliai világjamboré volt táborpa
rancsnoka és az angol kontingens parancsnoka. 
Az ünnepség a Kamara Színházban április 30 -án 
d. e. 11 órakor lesz. Cserkészeket és vendégeket 
Rzivesen látnak. Jegyek a Cserkészboltban (V. 
Nagy Sándor-utca 6.) és az egyes csapatparancs
nokoknál, 1 és 2 P-ős árban kaphatók. — Befe
jezték a kilencedik kút fúrását Gödöllőn, amivel 
már a második feltörő vizet kapták. Most még a 
tizedik, utolsó kút fúrásán dolgoznak. — A telje
sen kifogyott jámboré térkép harmadik kiadását 
éri meg májusban s az 100 000 példányban je
lenik meg. — Megindultak a külföldi jelentkezé
sek a jámboré repülőtáborba is. Most Ausztria 
jelentkezett. Általában igen nagy az érdeklődés a 
vitorlázó repülő model«iállitás és vitorlás model 
verseny iránt. — Május 7.-én a jámboré táborpa
rancsnoksága szemlét tart a törzscsapat felett a 
Cserkészparkban. — A húsvéti óriási idegenfor 
galomnak egyik emlékezetes momentuma volt ami
kor Nagyszombaton mintegy 250 francia megko
szorúzta a hősök emlékét. Ugyanaznap 550 svájci 
vendég helyezte el koszorúját. Mindkét alkalom
mal a bpefeti idegenvezeiőcsopoit cserkészei is 
résztvettek az ünnepségen, mint vezetők. — Áp
rilis 23—31 ig a budapesti csoport 300 tagja, 
akik az idegenvezetést látják majd el a jámborén, 
próbatáborozást tart Gödöllőn. A királyi kastély 
lovardájában lesznek elszállásolva. — Geoffrey 
Fausset ittartózkodása alatt, május 1.-én este há 
romnegyede 11 órakor előadást tart a bpesti rá
dióban. — Gerle Albert a jámboré sajtócsoport
jának tagja, az oszt ák Szent György Cserkésszö- 
vetség innsbrucki kerületének meghívására több 
vetiteitképes, németnyelvű előadást tartott a jámbo
réról a tiroli cserkészekéi a nagyközönség számára.

Előzd meg a nagyobb “bajt,
BAYER P0RG0 enyhén hajt, 
Egészségnek mit sem a r t ,  
Utánzattól szenvedsz kárt.
— Fizikai e lőadás a  gim n ázium ban. Áp

rilis 29.-én, szombaton d. u 3 órakor a veszprémi 
gimnázium II. emeleti fizikai előadótermében be
mutató előadás lesz, amelynek tárgya a keskeny- 
filmes mozgófénykép vetítőgép pedagógiai jelentő
sége. Program: 1. Bevezetés. 2. Vetítőgép ismer
tetése. 3. Filmek vetítése. 4 H )zzászólások.

— A Veszprém i P iarista  D iákszövetség 
május 3 -án, szerdán este 8 órakor a gimnáziumi 
diákmenzán tagösszejövetelt rendez.

— Felvétel a pápai tan ítóképzőbe. A pápai 
áll tanítóképző intézetbe való felvételért a pályá
zati kérvényeket április 30.-áig kell benyújtani az 
intézet igazgatóságához.

— Szerkesztői üzenet. Tudósítóinknak. 
Pénteken érkezett híreket a legjobb akarat mel
lett sem tudtuk elhelyezni.

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa- 
rancsnokság alakulatai május 6., 8 ,  9 és 10. nap
jain a rátóti nagymezőn éleslövészet’t rendeznek. 
Ezidőben a Papodtetőtől délre, Jutaspuszfától 
északra, a zirci vasútvonaltól nyugatra, valamint 
Márkó község keleti határától keletre eső terüle
ten közlekedni tilos és életveszélyes.

— K ö n yvn yo m d ái é s  k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t  le g s s e b b e n é s  le g g y o rs a b b a n  k é s z í t  FO D OR  
F E R E N C  k ö n y vn y o m d á ja  é s  k ö n y v k ö té s z e te ,  
V e s z p r é m .

— A balatoni falusi vendég látás népsze
rűsítése . A balatoni gazdák körében meg mindig 
bizonyos idegenkedés mutatkozik a korszerű fürdő- 
reformokkal szemben és talán ez is egyik oka, 
hogy aránylag csekély mértékben részesülnek a 
balatoni fürdőzés és nyaralás vendégforgalmának 
gazdasági előnyeiben. Nagy lépést jelentene, ha a 
nyaralásba uj társadalmi rétegeket lehetne bekap
csolni a szerényebb viszonyú városi lakosság ven
dégfogadására berendezett, u. n. „tiszta szobáik" 
értékesítésével. Az osztrák példákból látjuk, hogy 
igen jelentékeny az a jövedelem, amit a nyatalás 
révén a gazdák élveznek. De ez kedvezően befo
lyásolná a termés értékesítését is (gyümölcs, pri
mőrök, tojás, vaj, szárnyas stb.), mert a nyaralók 
évről-évre visszatérő tömegei biztos fogyasztók. A 
Balatoni Intézd Bizottság ezokból pályázatot hirdet
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Veszprém.

olyan egy ives (16 oldal), röpiratszerü füzet meg
írá s ra , amely alkalmas lenne a falusi lakosság 
körében a vendéglátás kérdését népszerűsíteni s 
egyúttal hasznos tanácsokat és tudnivalókat is tar
talmazna. Fontos, az ellátás lépésével kapcsolat
ban, az egyszerű, de tápláló étkezés feltételeit is
mertetni. A falusi éleihez simuló, de korszerű tisz
tasági, egészségügyi felvi ágpsitásokat, — a ház
környék belső és külső rendje, — s az ezzel együtt 
felmerülő kívánságok világos ismertetése jó útba
igazítással szolgálhat a vendégfogadásra beren
dezkedő gazdáknak. A pá'yázatok, egy oldalra gé 
pelve, augusztás 1 én déli 12 óráig küldendők be 
a B1B cimé.e (Bpest, VI Andrássy ut 73) lezárt 
borítókban s benne külön „jeligé“-s, lezárt levél
ben a pá'yáió neve és pon'03 cime. A borítékra 
„pályázat a falusi vendéglátás négszerüsitése jel
zést kell írni. A BIB a legjobbnak ítélt dolgozat 
írójának 100 P-ős dijai ad, s még jónak (alált két 
dolgozatot 50, illetve 30 P-ért megvásárol. A pá'ya- 
nyeites kéziratot kiadja és a balatoni gazdák kö
rében terjeszteni fogja.

— T u rista  üdülő otthon Zircen. Zircröl 
jelentik: A MÁV s a kereskedelmi minisztérium, 
a Bakony Kulturegyesülettel karöltve, Zircen az u. 
n. Pintnhegy apátsági erdőrészben, egy turista 
otthont akar építtetni a MÁV sportkedvelő alkat- 
mazottak részére. E r. ügyben a zirci apátságnál 
szerdán előzetes, tájékoztató gyűlés volt. A meg
beszéljen, melyen a hely kijelölése is szóba jött, 
ré*ztvet'ek dr. Horváth Kons’antin perjel, Tóíh 
Ágoston rendi főszámvevő, Holitscher Károly gazd. 
főtanácsos, országgyűlési képviselő, Walla Ferenc 
földbirtokos, a Bakony Kulturegyesület elnöke, dr. 
Tóth Aurél apátsági ügyész, dr. Scherer János tb. 
főszolgabíró, valamint a kereskedelmi minisztérium 
és a MÁV kiküldöttei. Zirc nyaraló hely már b ez 
okból is nagy érdeklődés tárgya az üdülő otthon 
létesitése.

— M agyar Lányok. A zsámbéki templom
ról közöl cikket, szAp felvételekkel, ? Magyar 
Lányok uj száma. Farkas Imre novellája, Babay

I József verse, kottamellíklel, vidám színdarab, 
Kosáryné Réz Lola és Tábori Piroska cikkei,

; Tutsek Anna regénye, gazdag kézimunka és divat
mell óklet stb. van a Magyar Lányok-bzn, amely
nek előfizetése negyedévre 4 P. Mutatványszámot 
szívesen kü!d a kiadóhivatal: Bpest, VI., András- 
sy-ut 16

— Sziklai színigazgató részére két bútorozott 
szoba konyhahasználattal kerestetik. Cim a pénz
tárba kéretik.

— Karóval agyonütötte  a  kötekedő g a z 
d á t. Id. Varga József és Bakos Lajos szentgáli 
gazdák a korcsmában borozgattak, majd a kötekedő 
Bakos a maradék borral arcul öntötte Vargát Ha
zafelé menet Bakos a már házába betért Vargát 
vállán, mint lszteszsákot kihozta az útra, de az 
ifjabb Varga apját a házba visszavilte. Bakos újra 
beakart térni az öregért, de az önérzetében meg
sértett Varga ekkor egy karóval úgy fejbevágta, 
hogy összerogyott. Bakost beszállították a vesz
prémi kórházba, ahol meghalt. Vargát letartóztatták.
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NAGYM IHÁLY FER EN C  j
oki. mérnök, B

hites szakértő, országos földmérővizsgáló bizottság tagja a 
m é rn ö k i i r o d á ja  ■

V E S Z P R É M , T O B O R Z Ó -U T C A  5 . T e le fo n  132 ”
Elvállal J

földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, B 
Viziépitkezések, lecsapolások, alagcsövezések, öntözések, e 

vízhasználótok, iparvasutak, utak, hidak stb. ■
t e r v e z é s é t  é s  é p íté s é t .  21 m

Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését. B 

Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad. (■

száz repülőgép, Zeppelinek és anyahajak izgalmas 
gyakorlatozása páratlanul hatásos és félelmetesen 
gyönyörű látvány. Ezenkívül kiegészítő és hiradó. 
-  Szerdán (máj. 3 )  fél 7 és 9, csütörtökön (4.) 
4 és 9 órakor filléres helyűt okkal: Exprtsshizassdg 
vidám történei 10 felvonásban, Geczy Barnabás 
zenekarának közreműködésével. A kitűnő szerep
lők egész so ra : Dolly Haas, Heinz RUhmann, 
Fritz Grünbaum és Verebes Ernő. Vidám bonyo
dalmak, kacaglató jelenetek. Kellemes szórakozást 
szerez magának mindenki, aki a filmet megnézi. 
Előzőleg híradók.

— A m a tő rö k  f ig y e lm é b e  1 F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k , le m e z e k , v e g y e z e r e k  é e  p a p ír o k ,  
a  le g jo b b  g y á r t m á n y ú a k  ó r iá e i  v á la s z t é k b a n  
k a p h a tó k  FO D O R F E R E N C  fo to -e z a k O z le té b e n , 
V e a z p ré m , S z a b a d s á g - t é r  3 .

Poloskairtás!!
!! Ciángázzal!!

F is c h e r  S z - fe h é rv á r , K o ssu th  u.6

Veszprémi m. b. £0** ,.*
74 D is k ré t  - o lc s ó  - g a ra n tá lt !

A színház műsora. A színházi iroda közli: 
Sziklai szinigazgaiónak a kormány és Színész- 
egyesület által is elsőrendűnek elismert társulata 
bizonyára a veszprémi közönséget is el fogja ra
gadni, ahogyan Sopronban és Szfehérvárott történt. 
Mingyárt az első heti műsor összeállítása esemény
számba fog menni. Ma szombaton és vasárnap este, 
teljesen uj jelmezekkel és díszletekkel, a Fehér ló 
nagy revüoperett kerül színre, Sz. Patkós Irma or
szágos hírű primadonna s az opereltegyültes leg
kitűnőbb erőivel a főszerepekben. A nézőteret és 
színpadot ezalkalomra tiroli vendégfogadóvá ala
kítják át. — Szombaton d. u. filéres helyárakkal 
ifjúsági, katonai és népies előadásul, Tatárjárás 
operett, vasárnap d. u. olcsó helyárakkal, Mágnás 
Miska, Kőrössy Zoltán kitűnő táncoskomikussal a 
címszerepben. — Hétfőn, bérletszünetben, itt még 
nem látott rendezésben, 50% -os kedvezményes 
akciós előadáskép, a Maya, Fényes Szabolcs nagy 
táncos-operettje, Sz. PatkÓ3 Irmával a címszerep
ben, uj jelmezekkel és díszletekkel. — Kedden 
Lestyán szenzációs sikerű vigjáféka: a Potyautas, 
Ölvedy Zsokéval a címszerepben, a legjobb prózai 
együttessel. — Szerdán ugyancsak Sz. Patkós ír. 
mával, Bobherceg, Huszka és Martos világhírű 
operettje, teljesen uj rendezésben (50% -os akciós). 
— Csütörtökön (50% -os akciós) A méltóságos 
asszony trafikja, nagy sikerű vigjáték. — Pénte
ken (50 %  os akciós) Nótás kapitány, Farkas Imre 
nagy, vig táncos operettje, Sz. Patkós Irmával. — 
Jövő szombaton és vasárnap este Amikor a kis
lányból nagylány lesz nagy, vig, táncos-operett 
bemutatója, uj kiállítással.

H eti m ű s o r  1 Ma szombaton d. u. „Tatárjárás", 
este „A fehér ló". Vasárnap d. u. „Mágnás Miksa", este 
„A fehér ló". Hétfőn „Maya", 50 */,-os akciós előadás. 
Kedden „Potyautas". Szerdán „Bobherceg", 5 0 % -°s ak- 
ciós előadás. Csütörtökön „A méltóságos asszony trafikja" 
50% -os akciós előadás. Pénteken „Nótáskapitánv'. Szom
baton és vasárnap'„Amikor a kislányból nagylány lesz. Az 
előadások délután4 és este 8 órakor kezdődnek.

KÖZGAZDASÁG.
* A Gazdasági Egyesület tenyészállat- 

díjazásai. A Veszprémvármegyei Gazd. Egyesület 
— a földműv. miniszter, a vármegyei törvényha
tóság és a Felsődunántuli Mezőg. Kamara erköl
csi és anyagi támogatásával, valamint a várm.és 
illetékes járási kir. gazd. felügyelőségek, mezőg. 
bizottságok, a várm. Lótenyésztő, Szarvasmarha- 
tenyésztő és Baromfitenyésztő Egyesületek közre
működésével — tavaszi tenyészállatdijazásokat 
rendez, amelyek, miként a múltban, jutalmazások
kal, illetőleg díjazásokkal lesznek kapcsolatosak. 
Az első ilyen tenyészállatdijazás május 1 4 -én 
Veszprémben, az alsóvásártéren lesz, mig a má
sodik tényéhzállatdijazással. amely junius 4.-én 
(Piinskősd vasárnap) Somlóvásárhelyen lesz, a 
Gazd. Egyesület bekapcsolódik a Somlóvidéknek 
ugyanaznap a Faluszövetség rendezésében lezajló 
nagyszabású kiállításába. A tenyeszállatdijazá- 
sok iránt a vármegye gazdaközönságe körében 
már is nagy az érdeklődés. Részletesebb fölvilá- 
gositással az elöljáróságoknál kifüggesztett falra
gaszok szolgálnak.

Anyakönyv.
Születés : Hizsák István gyári munkás és Takács Mar

git leánya Erzsébet Mária r. k. — Lengyel Erzsébet cse
léd fia János r. k. Tompos István kocsis és Hitter 
Mária fia József György r. k. Dózsa István sertéspász
tor és Zsoldos Róza fia János ref. — Torma István ács-s. 
és Molnár Margit leánya Margit r. k. Hudvágner István 
kovács-s. és Ávár Rozália fia Sándor László r. k.

Halálozás Fásy András földmunkás ,28 é. ref. — 
Bakos Lajos földm. 38 é. r. k. -  Muszel Ödön maiom- 
tulajd. 54 é. r. k. — Büki Rózsa Irén 5 é. ref.

Házasság: Fischer László gabonakeresk. és Fleischer 
Julianna izr. - Jakocs Zsigmond vendéglős ref. és Csi- 
kesz Irén r. k.

— Az Én Ú jságom . Ali basa hű kacsájá
val Hollandiában kalandozik, Tábori Pál a Csoda- 
szarvasról cikkel, Kosáryné Réz Lola az anyák 
májusi ünnepére kis jeienetet, Tábori Piroska két 
köszöntőt irt. Babay József vidám elbeszélése, 
Gyökössy Endre cserkésztörténete, angol regény s 
a szokásos rovatok teszik változatossá a lapot. 
Előfizetési ára negyedévre 2 P Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16.

— Az „Égi titánok" c. filmben hatalmas 
repülőrajok, izgalmas tégi hadgyakorlatok a mozi 
szombat vasárnapi műsorán. A két főszerepben: 
W aíLcí Beerg és Clark Gabié. — Szerdán-csütör- 
tökön filléres előadásban Expressházasság, vidám, 
kacagtató történet, amelynek szereplői: Verebes 
Ernő, Heinz Rühmann, Dolly Haas, Oskar Sima.

— Ellopták a persely t a  Károly-tem p- 
lom ból. Hé főn délelőtt ismeretlen tettes a vesz
prémi Károly templomból a fali perselyt ellopta. 
Ez már a második eset, mert Nagypénteken 
hasonló módon elloptak egy másik perselyt. A tol
vajt a rendőrség keresi.

— Tilos a  koldulás. A rendőrségnek tu
domására jutott, hogy a város főbb útvonalain, 
valamint a belvárosban d. u. 6—8 óra tájban 
gyerekek tolakodó koldulással kellemetlenkednek 
a járókelőknek. A rendőrség ezúton is felhívja a 
szülők figyelmét, hogy Veszprémben a koldulás 
tiltva van, ezért ügyeljenek gyermekeikre, annál is 
inkább, mert a tiltott kolduláson ért gyermek szü
leit vonják felelősségre.

— H alálra gázolt egy k isgyerm eket. Pap 
László szentgáli földműves Veszprémből hazafelé 
menet Bándon, az országúton kocsijával eltiporta 
Drexíer János 2 és fél éves kis gyermeket, akinek 
az áruval megrakott kocsi a nyakán ment keresz
tül és azonnali halálát okozta. Az eljárás meg
indult.

— Tűz. Sólyban hétfőn a kálvária fenyve
sében ismeretlen okból tűz támadt. Az erős szél 
vihar ellenére, mégis sikerült a tűz terjedését meg
akadályozni. A falu apraja*nagyja fejszékkel, lapá
tokkal felvértezve sietett segítségül, mert a fenyves 
égése az egész falut tűzbe boríthatta volna.

— F ölboríto tták  a  kocsit a  m egijedt 
lovak. Pölczer Margit veszprémi lakos lovai a 
Szent István-utcában a kutyáktól megijedtek és a 
kocsit felboritotlák. Pölczer Margit a járdára esett 
és súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházba szállí
tották.

— B irkózás közben  com bját tö rte . Nagy
vári István veszprémi kőműves-segéd birkózó tré
ning közben combját törte. A mentők kórházba 
szállították.

— Jó -e  a  füstö lt kutyafűl a  tüdőgyulla
d á sra  ? A polinéziai sziget benszülöttei, ha meg
betegednek, tengeri fürdőt vesznek, ha a fejük fáj, 
füstölt egeret rágnak, ha tüdőgyulladást kapnak, 
füstölt kutyafület esznek. A macskagerinc viszont 
torokfájásra j ó ... Ezeket a furcsaságokat Tolnai 
Világlapja egyik olvasója Írja Ausztráliából, mert 
a népszerű magyar képeslapnak hetenkint százan 
írják meg a világ minden ttjáról a legérdekesebb 
eseményeket és szokásokat.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (29.) 
fél 7 és 9 vasárnap (30 ) 4, fél 7 és 9 órakor a 
Metró-filmgyár remeke: Égi titánok, dráma 12 
felvonásban. Főszerepekben: Wallace Beery és 
Clark Gabié. Ez a film minden eddigi repülőgé
pes filmnél hatalmasabb úgy cselekményekben, 
mint rendezésben. Az angol légihadsereg kél piló
tája körül szövődik a történet, aminek keretében 
az amerikai katonai és polgári aviatikusok halált- 
megvetö bravúrjainak egész sorozatát látjuk. Több

SZÍNHÁZ.
Hamburgi menyasszony.

(Megnyitó díszelőadás.)
Meleg sikerrel mutatkozott be szerdán este 

a színtársulat székvárosunkban 8 azt csak fokozta 
a kellemesen fötött szinház temperaturája. Az 5. 
honvéd gyalogezred 14 tagú zenekarának gyönyö
rűen előadott nyitánya után Sziklai Jenő igazgató 
mondott rövid, meleghangú beköszöntőt, amelyben 
a közönségnek jóakaratát kérve, Ígéretet tett, hogy 
a színtársulat tudása legjavát fogja nyújtani. Végül 
a mozi konkurenciáját panaszolta föl. A beköszöntő 
nyomán támadt tapsvihar szüntével Főldessy Géza 
szavalta mély érzéssel és lelkesedéssel, nagy tet
széstől kisérve József Ferenc kir. herceg „Igazságot 
Magyarországnak" c. irredenta költeményét, majd a 
„Himnusz*-t énekelte el a társulat. Utánna a magyar 
operettek egyik legszebb gyöngye, a Hamburgi 
menyasszony került színre, amelynek címszerepé
ben Sz. Patkós Irma primadonna mutatkozott be 
teljes sikerrel. Tiszta, szép hangja és kedves játéka 
az, ami a figyelme! megragadta. De partnere, Nagy 
Gábor bonviván sem maradt tudás és játék tekin
tetében mögötte. Különösen érces baritonja aratott 
osztatlan elismerést. Jurik Ica szubrett üde, ragyogó 
szépségével, eleven játékával, Kőrössy Zoltán tán
coskomikus ügyes fáncázámaival egyszerre ked 
vencei lettek a közönségnek és sokszor kellelt 
ismételniük. Fülöp Sándor jóizü humorával, bohó 
játékával sok-sok kacajt fakasztott. Epizód szere 
peikben is kiválót nyujtot'ak Mihályi Mária, Lő- 
rinczy Ica, Rónai Imre, de a kisebb szereplők is 
tudásuk legjavát adták. A ragyogó, szép díszletek, 
a honvéd zenekar finom, alkalmazkodó muzsikája 
— amelyért az elismerés Endre Emil karnagyot 
illeti — tették emlékezetessé a megnyitó előadást.

(Ih. j.)

írja  hadnagy.
(Bemutató).

Hogy egy ostoba katonai írnok elírási hibája 
folytán hogyan neveznek ki hadnaggyá egy soha
sem élt személyt, s hogy később a fölfedezett té
vedést a cár előtt egészen elleplezzék, hogyan 
nyilvánítanak holttá, száműznek, végül „írja had
nagy, nevével hogyan rehabilitálnak egy derék 
gárdatisztet, — ezt az orosz irodalomban is meg
örökített adomát dolgozta föl színpadra Meller 
Rózsi, a Bécsben önmaga ellen merényletet ren
dezett, hisztérikus vegyész-doktor kisasszony. Az 
ebből keletkező, kétségtelenül ötletes sok fonákságot 
és groteszk helyzetet meseszeiüen állítja be, a baj 
csak olt van, hogy éppen ezokból az egész cse
lekmény, sőt a színészek játéka is alárendelő, 
dik a — rendezésnek, ami a bpesti Belvárosi 
Színházban fényes sikert aratott. A veszprémi is 
igyekezett ezt utánozni, forgott is képeskönyv szí
nesen változó díszletekkel, de a hatás mégsem volt 
ugyanaz. Pedig a szerző egy kis számítással is 
dolgozott, ami meg is érzett néhol a tulerős szatí
ráján és meglátszott a rajzolt torzképein. A cár 
patalogikus, betegen is lehetetlen alakjába Sarlay 
Imre próbált életet önteni, de kevés szerencsével. 
A főkamarást Sümegi Ödön formálta meg ügye
sen, habár kicsit komázó volt még a cárral szem
ben is. Férfias, rokonszenves gárdatiszt volt Föl- 
dessy Géza és igen bájos udvarhölgy Ölvedy Zsóka. 
Láng Alfréd, Garami Jolán, a komikum terén Fü
löp Sándor, Rónai Imre, Várady László és Pécsi 
Béla, valamint a többiek is jól megállották a he
lyüket. A gyér közönség tapsokban ki is osztotta 
megérdemelt jutalmukat. Az előadást Nádor Mihály 
orosz ritmusú, simuló zenéje kitérte helyenkint. (m.l.)
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* Gazdatisztek jubileumi közgyűlése
Szfehérvárról jelentik: A  Fejér-, Tolna és Vesz- 
nrémmegyei Gazdatisztek KSre Szfehérvárolt va
sárnap ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, 
díszközgyűlés keretében és ünnepelte alapító elnö
kének Baly Kálmánnak 80. születésnapját is. A 
díszközgyűlésen gróf Széchenyi Viktor főispán el
nökölt s meleg szavakkal üdvözölte mindkét jubi
lánst Majd Baytr János ügyvezető elnök mondott 
nagyhatású ünnepi beszédet, ezután a gazdatisztek 
társadalmának három kívánságát a kővetkező pon
tokban foglalta össze: 1. a magasfoku gazdatiszti 
képzettség törvényes védelme; a 2000 holdon fe
lüli birtokosok kötelesek legyenek okleveles gazda
tisztet alkalmazni; 2. a gazdatiszti nyugdijtörvény 
megalkotása; 3. gazdatiszli kamarák felállítása. 
Havranek József fejérmegyei alispán üdvözlő sza
vai után Polczer Kálmán ismertette a kör 3U éves 
történetéi és munkásságát. Fabricius Endre gazd. 
főtanácsos az OMGE és a Gazdatisztek Országos 
Egyesülete Fdber György az alsódunánluli, Tóth 
Lajos a felsődunántuli gazdakamara üdvözletét tol
mácsolta, majd táviratilag üdvözölték a földművé- i 
lési minisztert és az öreg Baly Kálmánt. A disz- 
gyülést társasebéd követte.

* Gyüm ölcsterm elők gyűlése. A Gyümölcs- 
termelők Orsz. Egyesületének Veszprémvármegyei 
Fiókja kedden délelőtt a vármegyeházán tartotta 
első igazgatÓBági ülését, dr. Horváth Lajos alispán, 
mint ügyv. elnök elnöklétével, helybeli és vidéki 
tagok részvételével. Töpler Ernő gazd. egyesületi 
titkár, az egyesület ügyv. igazgatója beszámolt az 
uj fiók eddigi működéséről, ami hogy milyen ered
ményes volt, arra reávilágit, hogy a fióknak már
cius 8. án történt megalakulása óta eddig mintegy 
3000 darab gyümölcsfát kezeltek. Az ülés az or
szágos központ májusi közgyűlésre és szakosz
tályaiba a fiók részéről tagokat delegált, majd kü
lönböző belügyekkel foglalkozott Elhatározták még 
többek között, hogy két permetező gépet rendelnek.

* A  v asá rn ap i m unkaszünetért. Pápáról 
jelentik: A Papai Ipartestület az IPOSz utján fel
irt a kormányhoz, a teljes vasárnapi munkaszünet 
elrendelése érdekében és hasonló eljárásra szólítja 
fel az ország valamennyi ipartestületét.

* Iparosok tem etkezési egylete, Az IPOSz 
már régebben tervbe vette a kisiparosok temetke
zési egyletének megalakítását. Az országos mozga
lom során legutóbb Jároli Géza, az IPOSz kikül
döttje a Veszprémi Ipsrtest'Jletben ismertette annak 
célját, amit élénk érdeklődés kísért. Már a hely
színén sokan beiratkoztak az aránylag nagyon elő
nyös feltételekkel érvénybe helyezett egyletbe. Az 
Ipartestület vezetősége ezúton is felkéri az iparo
sokat, hogy minél számosabban érdeklődjenek ez 
egylet iránt, mely kenős célt szolgál, mert halál 
esetén a hátramaradottak a biztosi',á.t egy összeg
ben megkapják, ha pedig az illetőnek még a le
járat előtt volna szüksége gyors kölcsönre, a 20°/o 
befizetése után már 60—65 7 , os kölcsönt kaphat 
a kötvényére. A testület megbizotlja felkeres min
den iparost és bővebb felvilágosítást ad, úgyszin
tén az Ipartestület is.

* G yüm ölcstelepitésl állam kölcsön, A na
pokban megjelent a fötdmivelési miniszter rende
leté, amely szerint hosszúlejáratú telepítési köl
csönökkel kíván lendületet adni a gyümölcsfaülte- 
tésnek. Elsősorban 20—50 holdas birtokosok ré
szesülhetnek ilyen kölcsönben, s a Felsődunántuli 
Mezőg. Kamara kerületében egyelőre Veszprém és 
Vas megyék jönnek tekintetbe. Minthogy a cél 
csak a legszigorúbb tervszerűség alapján érhető 
el, a miniszter maga határozza meg, hogy hol és 
mii kell (illetni. Veszprémmegyében a devecseri 
járás területén (a csöglei. kertai, középiszkázi és 
nagyalásonyi körjegyzőségek kivételével), a pápai 
járásban Adásztevel, Homokbödöge, Nagytevel, 
Tapolcaié és Ugod községek, valamint a bakony- 
jákói, nagygannai, pápakovácsi és szűcsi körjegy
zőségek területén, továbbá a veszprémi járásban 
(Balatonalmádi és Vörösberény községek kivételé
vel, ahol csak őszibarack ültethető), Veszprém vá
rosban és a zirci járás területén csak almát szabad 
ültetni. A kölcsön 5.5 7 0-os lesz és 10 év álalt 
kell visszafizetni, de a törlesztés csupán a telepí
téstől számítolt 11. évben kezdődik. Minthogy a 
miniszter úgy a szervezés, mint az ellenőrzés 
munkálatait saját szakembereivel végezteti, Vesz
prémben is megjelent Gergely István gazd. taná
csos, kertészeti intézeti tanár s itt szerdán dél
előtt a vármegyeházán, az alispán, a városok pol
gármesterei, a járások főszolgabirái, a gazd. egye
sület éa a várm. ikn. népmüv. bizottság képvise

Nem csoda, ha az emberek: 90 százaléka fájós,tyukszemes, bőrkeményedéses lábakkal jár
A természet úgy alkotta meg az embert, hogy já rás közben testének egész súlya a talpára 
ésalábfejéreesik.AkUlönben is érzékeny lábat a levögötöl elzáró, a bőr finom pórusait meg
támadó cipő veszi körül, előidézve különösen tavasszal égő, sajgó, nyilaié fájdalmakat. 
A tudomány mai állása szerint, a balzsamokkal tökéletesített SztRókus lábsó képes a fá j
dalmakat gyökeresen, azonnal megszüntetni. Kis mennyiséget a Szt. RÓKUS LÁBSÓBÓL 
felold egy lavór melegvízben és áztatja lábait vagy 10 percig. Az oxigénnel dúsan telített 

_  ,  gyöngyöző jótékony fürdőben a kínzó lábfájdalmak már az első lábfürdö után megszűnnek; 
E — Z ís a t  hosszabb áztatás annyira megpuhitja a tyúkszemeket, hogy azok kézzel, Us nélkül tlnselHnlL 

S z t . R ó k u s  L á b só  csekély,összegért beszerezhető minden gyógyszertárban és drogériában.

lői jelenléiében ismertette a nagyszabású telepítési 
kölcsönakció részleteit.

T E S T E D Z É S .
Labdarugóm .

Vasárnap a Move VSE itthon aTSC-vel ját
szott bajnoki mérkőzést 3 :0 (1  :0) arányban. Első 
félidőben a MOVE egyenlő ellenfele volt Tatabá
nyának s kis szeretteiével 2—3 gólos vezetéshez 
is juthatott volna, második félidőben azonban a 
fáradtság jelei mutatkoztak játékosainál és a szé
pen végig egyenletesen játszó TSC megérdemel
ten győzött. Jók a MOVE ból: Sárdi, Sulák, Illés 
éa Kólinger. Biró: Hainer.

A VTC Szombathelyen a Vasutastól szen
vedett minimális 2 :1  (1 :1 ) arányú vereséget. A 
lelkes VTC végig egyenrangú ellenfele volt a baj
nokjelölt Vasutasnak, azonban jól működő védel
mének a hatalmas szélviharral is meg kelleti bir
kózni, ami felőrö'te erejét. Gólszerzője Molnár, 
Jók a védelem: Novák ll., Novák 1. és Molnár. 
B iró: Boross.

A pápai Kinizsi otthonában szenvedett nem 
várt vereséget 1 :0  (0 :0 ) arányban a GyAC csa
patától. A mérkőzést végig a Kinizsi irányitolta, 
átlandó fölényben volt, csatársorának góllövési kí
sérleteit azonban nem kisérte szerencse s igy a 
szivvel-lélekke! küzdő győri csapat vitte el a pál
mái. A Kinizsi csatársora vesztette el a mérkőzést. 
Csak Limperger, Szalmásy és Tóth f. játszott el
fogadhatóan. B iró: Németh.

Másodosztályban a Várpalotai Unió hatal
mas küzdelem után 1 :0  (0 :0 ) arányban győzte 
le a SzAK-ot A lelkes fehérvári csapat csak meg
nehezíteni, de megakadá’yozni nem tudta a jobb 
futball játszó vendég várpalotaiak győzelmét. Gól
szerzője: Eiler. Jók a góhővö Bostay és Somogyi. 
B iró: dr. Naschilz.

A pápai Perutzgyár Kőszegen 3 :0  (1 :0 ) 
arányú vereséget szenvedeti. A Tapolcán szép si
kerrel szerepelt Perutzgyár veresége meglepetés. 
Biró: Lisznyai.

Fűzfő a Move VSE kombinált csapata ellen 
4 :1  (1 :1 ) arányban győzőit barátságos mérkőzé- 

I sen. A jó játékerőkből álló FAC győzelme meg
érdemelt, csapatából azonban hiányzik még az 
egyönlelüség, inkább a nagyszerűen játszó játé- 

1 kosainak egyéni játéka révén eléri eredményei jel
lemzik. Bíró: Bujtás. (f. I )

o V asárnapi labdarugó program . A Move 
VSE a Szombathelyi Vasutassal Veszprémben, a 
VTC az ottani Vasutassal Sopronban, a Kinizsi az 
E őrével Szfehérvá-oll; a II. osztályban a Szfvári 
AK az SSE-vel Siófokon, a FAC a Bfüredi SC- 
vel Fűzfőn éa a Perutzgyá- a Sárvári SE vei Pá
pán játszik bajnoki mérkőzést.

o Birkózó-verseny. A Veszprém Levente 
Egyesület április 30.-án, vasárnap d. u. 6 órakor 
a vols Kölógyárban rendezi ezévi házi bajnoki 
birkózó-versenyét, 7 súlycsoportban. A verseny 
elölt az I. korcsopotbeli levente-birkózók bemutató 
birkózást fognak rendezni. Ezen a versenyen sze
repelnek először az uj veszprémi birkózó bírák is. 
A minden bizonnyal ordekes és szép küzdelmeket 
nyújtó versenyre a város sportkedvelő közönségét 
ezúton hívja meg az elnökség.

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 67

jutányosán eladó.
Érdeklődni d. u. 6 óra után helyszínen lehet.

Pk. 670/1932. sz. 376. és 269/932. vghtói sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Lindner Oszkár bpesi ügyvéd által kép* 
viselt Vácuum Oil Comp Rt. bpesti cég javára 
110 P 11 f töke és több követelés járulékai ereiéig 
a bpesti közp. kir. járásbíróság 1932. évi 310 635. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember 
hó 29.-én lefoglalt, 4520 P-re becsült ingóságokra 
a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. § a alapján, a fent megnevezeti 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünö más 
loglaltatók javára is, az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és he ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs, végr. szenvedő lakásán, 
üzleiében, Zircen leendő megtartására haláridőül 
1933. évi m ájus hó 9. napjának déle lő tt 10 
ó rá ja  tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, E. 37.789. sz. Charolett gyártmányú teherautó, 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, kész- 
pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de 
a kikiáltási ár kó harmadánál alacsonyabban nem 
— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek 
a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 
5610—931. M. E. számú rendelet értelmében csak 
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized- 
részét bánatpénzül leteszik.

Zirc, 1933. április 20.
v itéz G ajzágó György

121 kir. bir. végrehajtó, mint jbir. kiküldött.

3897—1933. tlkvi sz.
Hirdetmény.

Szentgál község telekkönyvi betíteinek szer
kesztőiére kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy 
az 1886: XXIX, 1889: XXXVIII., és az 1891 : 
XVI. törvénycikkekben előirt helyszíni eljárás vé
gett, cs pedig egyelőre csupán az azonosító 1933. 
m ájus 15. napján az azonosítás befejezte után 
pedig a bizottság a községben megjelenend.

Ennélfogva felszóllittatnak :
1. mindazok, akik a tjkönyvben előforduló 

bejegyzésre nézve okadolt előterjesztést kívánnak 
tenni, hogy a bizottság előtt, a kitűzött határna
pon megkezdendő eljárás alatt, jelenjenek meg és 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fe l;

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu
lajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog tkvi be
kebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi 
hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány ut
ján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebele
zésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi be
jegyzés iránti kérelmeik előterjesztő se végett a 
bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az át- 
iiásn , az 1886: XXIX t. c. 15—18. és az 1889: 
XXXVIII. t. c 5 ,  6 , 7. és 9 § ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket a kiküldött bizottság előtt iga
zolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó te- 
lekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejötté: a 
bizottság előtt szóval elismerje és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert külön
ben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és a bé
lyeg és illetékelengedés kedvezményétől is elesnek.

3 Azok. akiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy meg
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingat- 
nok tulajdonosai, vagy a bejegyzett jognak törlé
sét kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt meg
jelenjenek, mert elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek. 117

Mezey Ferenc Dr. H erb Sándor
betétszerk. telekkönyvvezető. betét3zerkesztő biró.



VESZPRÉM VARANGYÉ 1933. április 30,

M e g h í v ó .  A B alatoni C em entgyár r í 
nak az 1933. évi május hó 14. napján d. e. 11 óra- 
kor Veszprémben, a Korona- szállóban megtartandó
1930. és 1931. évi rendes közgyűlésére. Tárgyso
rozat: 1. Az igazgatóság és felflgyelöbizottság je
lentése a társaság 1930. évi üzletéről. 2. Az 1930. 
évi mérleg és veszteség-nyereség számla letárgya- 
lása. 3. Határozathozatal az igazgatóság és felűgye- 
lőbizottság felmentvénye tárgyában. 4. Az igazga
tóság és felflgyelöbizottság jelentése a társaság
1931. évi üzletéről. 5. Az 1931. évi mérleg és 
veszteség-nyereség számla letárgyalása. 6. Határo
zathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság 
felmenlvénye tárgyában. 7. Az igazgatósági és fel
ügyelőbizottsági tagok megválasztása. 8. Az alap
szabályok 15., 17., 25. és 30. §-ának módosítása. 
9. Esetleges indítványok. M érleg-szám la 1530. 
decem ber 31.-ről. Vagyon: Épületek é* ingatla
nok 44 340 P. Gépek és berendezés 9000 P. Áru
készlet, leltárszt. 6.532*40P. Pénztárkészlet 448 92 P. 
Takarékbetét 13 P. Adóletét 2 300 P. Veszteség 
átvitel 1931. évre 1929. és 1930. évről 2.070 34 P 
és 4 384 13 P. összesen 6.454 47 P, végösszeg 
69 088 79 P. Teher : Részvénytőke 26.000 P. Tőke
tartalék 25 500 P. 1927. évi részvényosztalék 97 62 
P. Folyószámlák 15.946 22 P. Álmeneti számla 
1.544 95 P. Összesen 69.088 79 P. Az igazgatóság.
A felügyelőbizottság. V eszteség-nyereség szám la 
1930. decem ber 31. ről. Költség számla 4 966 10 
P. Kamatszámla 444 43 P. Elővezetés 1929. évről 
2.070*34 P. összesen 7 480 87 P. Nyereség: Áru- 
számla 493 40 P. Házbérjövedelem számla 533 P. 
Veszteség elővezetés 1931. évre 1299. évről 2 070*34 
P. 1930. évről 4.384 13 P. 6.454 47 P. összesen 
7.480.87 P. Az igazgatóság. A felügyelőbizottság. 
M érleg-szám la 1931 decem ber 31.-ről. Vagyon: 
Pénztárkészlet 750 61 P. Takarékbetét 13 — P. 
763 61 P. Épületek és ingatlanok 44 289 20 P. 
Gépek és felszerelés 8 786 70 P. Árukészlet 4 241 40 
P. 1931. évi veszteség 2 380 96 P. összesen
60.461 87 P. Teher: Részvénytőke 26 000 P. Tő
ket srtalék 19 045 53 P. Folyószámla 15 318 72 P. 
1927. évi részvényosztalék 97 62 P. Összesen
60.461 87 P. Az igazgatóság. A felügyelóbizottRág.
Veszteség nyereség  szám la 1931. decem ber 
31. ről. Veszteség: Költségszámla 2.183*14 P. 
Adószámla 1 382 05 P. Kamatszámla 647 77 P. 
Összesen 4 212 96 P. Nyereség: Áruszámla 1660 
P. Házbérjöv delem számla 172 P. 1931. évi vesz
teség 2.380 96 P. összesen 4 212 96 P. Az igaz
gatóság A felügyelőbizottság. — Az alapszabályok 20. 
§-a értelmében azon javaslatra jogosult lészvé 
nyesek, akik a közgyűlésen személyesen vagy kép
viselőjük utján résztvenni akarnak, a közgyűlésre 
kitűzött határnap előtt 8 nappal részvényeiket, a le 
nem járt szelvényekkel együtt, a társasági pénz
tárnál (Budapest, V. Bálvány-u. 12.) letenni tar
toznak. Az igazgatóság . 116
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3056—1932 szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Lantos Andor veszprémi ügyvéd által 

képviselt Molnár Mária javára 33 és 48 P követe
lés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság
1929. évi Pk. 8330. sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél
1930. IV. 30. és 1931. VI. 30.-án lefoglalt, 690 - f  
330 P-re becsült ingóságokra a veszprémi|kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést el
rendelem, s annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Bándon, a Kis-utcában, 
egy négy ablakos épület, leendő megtartására .ha
táridőül 1933. évi m ájus hó 3. nap jának  dél
e lő tt tizenegy ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, vetőgép, tehén s egyéb ingósá
gokat, a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár Vs
áért is el fogom adni. 1000 Pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérték 10%-át bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le.kell fizetni.

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

Veszprém, 1933. április 1.
120 S tekker, kir. bir. végrehajtó.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

M eghívó.
A Veszprémmegyei Áruforgalmi 

és Kereskedelmi Rt.
a vállalat irodahelyiségében, Veszprémben 

1933. évi m á ju s  hó 8 .-ó n  délutón  
6  A ra k o r  tartja meg

XIV. évi rendes közgyűlését,
melyre az évi mérleg közzététele mellett a tisztelt 
részvényesek ezennel meghivatnak azon figyelmez
tetéssel, hogy az alapszabályai 23. § a értelmében 
csak oly részvényes gyakorolhatja jogát aki rész
vényeit a közgyűlést megelőzőleg legalább egy 
nappal a vállalat pénztáránál leteszi és hogy a 
közgyűlést 8 nappal megelőzőleg köziétett mérleg 
és a közgyűléshez intézett jelentés a vállalat iroda- 

helyiségében megtekinthető.

Eredményesen hirdethet a
Veszprémvármegyében.

A veszprémi kir. jbirósá&mint telekkönyvi hatóság. 

1396—1933. tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár veszprémi bejegy

zett cég végrehajtatónak Papp Sándor végrehajtást 
szenvedő ellen 444 P tőke és járulékai erejéig 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság dr. 
Bertalan Imre ügyvéd veszprémi lakos utóajánlata 
következtében az 1908: XLI. t. c. 27. § a értelmé
ben újabb árverést rendel el 444 P tőkekövetelés 
és járu'ékainak behajtása végett a veszprémi kir. 
járásbíróság területén levő, Berhida—Kiskovácsi 
községben fekvő s a kiskovácsi 43 sz. tkvben A. 
II. sor, 1., 3., 7., 9. sor, 51.269 , 326., 430., 539.,
577., 772. hrajzi sz. a. felvett ingatlanból a B—9. 
szerinti Papp Sándor nevén álló fele résszel (ház 
44/b. a. udvar, kerttel, út és szántó, a hosszú 
völgyi, országúti, keleti, nyugati, gliderhegyi, szőlős
aljai, erdőaljai dűlőben) 928 P kikiáltási á rban ; 
a kiskovácsi 109. sz. tjkvben A. I. 1—8. sor 190.,
237., 319 , 399.. 452., 570., 738, 836. hrsz. a. 
felvett jószágtestből a B—2. és 8. alatti Papp 
Sándor nevén álló */,-od részre (szántó és rét a 
koldushegyi, hosszuvölgyi, országúti, keleti, glider
hegyi, rövid és gejevölgyi dűlőben) 719 P kikiál
tási árban; a kiskovácsi 119. sz. tjkvben A - f -1. 
sor, 843. h ’sz. a. felvett ingatlanból a B—5. sor
szám alatti Papp Sándor nevén álló 1 4 ed résszel 
(szántó a gejevölgyi dűlőben) 10 P kikiáltási ár
ban , a kiskovácsi 43. sz. tjkvből az u. ottani 
226. sz. tjkvbe átvett A -f- 1. 6or, 141. hrsz. a. fel
vett ingatlanból Papp Sándor (nős örsi Máriával) 
tulajdonát képezett és most Jóna Lajos és neje 
Mátyás Lídia nevén álló felerészre (szántó a Pany 
dűlök szőlőkben) 81 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Berhida 
—Kiskovácsi községházánál megtartására 1933. 
évi mAj. hó 30. nap jának  dé le lő tt 9 ó rá já t 
tűzi ki es az árverési feltételeket következőkép 
állapítja meg:

Áz árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár
nál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 %-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 letétbe 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 tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. február 26. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. U ngváry s. k.
tlkvvezető. 119 kir. járásbirósági alelnök.

A közgyűlés tárgyai:
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes tagnak a közgyűlés által történő vá
lasztása.

2. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés 
kapcsán beterjesztett 1932. évi számadásai meg
vizsgálása, a mérleg jóváhagyása és a felmentvény 
megadása.

3. Hét igazgatósága tag 3 évre való meg. 
választása.

4. Egy fel ügyelő-bizottsági tagnak egy évre 
való megválasztása.

Veszprém, 1933. április 26. Az igazgatóság . 
M érleg-szám la 1932. decem ber 31.
Vagyon: Pénztárkészlet P 312 17. Értékpapír 

P  40 0 — Adósok P 17.548 35. Árukészlet P  
18 357 35. Ingatlan P 6638 —. Vashordó P 1.149 29. 
Felszerelés P 1.997 20. Veszteség P  2.979 03. Ösz- 
szesen P  49 381 39.

Teher: Alaptőke P 10.800*— Tőketartalék 
P  1 300 — Hitelezők P  37.281 39. összesen P
49 38139.

Veszteség: 1931. évi veszteség P 1.836 55. 
Fizetések P 6 905 44. Raktárbér P  1.600*-. Ka
mat P  664 02. Üzleti költségek P 3.144 93. Adó 
P 205 20. Forgalmi adó P  650 64. Leírás P  500 —. 
Végkielégítés P  1.300*—. összesen P  16 806 78.

Nyereség: 1932. évi nyershaszon P 13 82775. 
Veszteség P  2 979 03. Összesen P 16 806 78. ug

A veszptémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

1675— 1933. tk. sz.

Á rverési hirdetm ény kivonat.
Rosenfeld József győri bej. cég végrehajtató

nak Lőwy Józsefré sz. Novák Mária végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében, 
minthogy Hartmann Józsefné sz. Novák Jolán fo- 
garasi lakos, árverési vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tett, a tlkvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében elrendeli az újabb árverést 
2348 70 P tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett, a veszprémi kir. járásbíróság területéi levő, 
Várpalota községben fekvő s a várpalotai 1837. 
sz. tjkvben A -f- I. sor 903. hrsz. a. felvett (ház 
215. sz. a. udvarral és kerttel) ingatlanból Novák 
Mária férjezett Lőwy Józsefné nevén álló fele 
részre 3400 P kikiáltási árban.

Az árverés nem érinti a várpalotai 1837. sz. 
tkvben C. 910. sorszám alatt, a 2280— 1930. tk. 
sz. végzéssel ezen jószágtest felerészére özv. No
vák Manóné sz. Deutsch Julianna javára bekebe
lezett özvegyi haszonélvezeii jogot. Ha azonban az 
árverés csupán a Szuperfoszfát r. t. érdekében tar
tatnék meg, abban az esetben a fenti ingatlan a 
C. 9. és 10. sorszám alatt bekebelezett haszonél
vezeti jogra tekintet nélkül kerülnek árverés alá.

A tlkvi hatóság az árverésnek Várpalota köz
ségházánál megtartására 1933. évi m ájus hó  27. 
nap ján ak  dé le lő tt 9 ó rá já t tűzi és az árverés/ 
feltételeket az 1881: LX t. c. 150 §  a alapján a 
következőkben állapítja meg.

Az árverés alá eső ingatlant a végrehajtató 
érdekében kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron el
adni nem lehet (1908 :XLI. t. c. 25.)

Az épületfa és építőanyag kereskedelmi r. t. 
csatlakozott vérehajtató érdekében 2962*30 P áron 
a lu l; Szuperfoszfát Műtrágyaterjesztő és Értékesítő 
r. t. csatlakozott végrehajtató érdekében 5231 30 
P áron a lu l; Schlenger Samu csatlakozott végre
hajtató érdekében 10.479*95 P áron alul eladni 
nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. § ában meghatározott árfolyammal 
számított óvapékképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX. I. 147., 150., 170. §§. 1908: XLI. 
t  c. 2 1 . §  )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLL 
25. § )

Veszprém, 1933. március 10.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. D r. U ngváry  s. k.
tlkvvezető. 115 kir. járásbirósági Mielnök.

■ yom aío tt Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


