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Előre a Nemzeti Egység jegyében!
Történelmi jelentőségű események előtt 

állunk. Ilyen sorsdöntő időkben minden olyan 
szándéknak, amely az erőket megbontja, hatá
rozott erővel elleni kell állni. Nyolc nehéz hó
nap  kormányzati erőfeszítései állanak Gömbös 
Gyula korm ánya mögött s ez az idő elég volt 
arra, hogy a  nemzet kebeléből őszinte bizalom 
forduljon feléje. Az üdvös intézkedések egész 
sora  jelzi a nemzet vezérének helyesirányu poli
tikáját s a  Nemzeti M unkatervben lefektetett 
program a  magyar élniakarás biztosítéka lett már.

Ilyen sorsdöntő időkben küldetésszerü ve
zért látunk Gömbös Gyulában, aki pártokon | 
felülemelkedve intézett hivó szózatotminden be
csületesen gondolkozó s hazája sorsáért aggódó 
m agyar testvérünkhöz, hogy egy táborba szállva 
vívjuk meg döntő harcunkat. A nemzeti egység 
megteremtésének m úlhatatlan szükségessége á t
járta  a nemzet minden rétegének lelkét s most 
elérkeztünk ahhoz a  fontos mozzanathoz, hogy 
ennek a  gondolatnak szervezeti erőt is bizto
sítsunk. Ennek érdekében 3300 községben és 
városban bontakozik ki ennek a  nagyjelentő- j 
ségü nemzeti összefogásnak a  zászlaja, amely . 
alól nem hiányozhat senki sem. Át kell érez- 
nünk, hogy ütött az óra. amely parancsolóan 
teszi mindnyájunk szám ára kötelezővé a pártos 
szellem kiirtását, mert ebben rejlik a magyar 
élet megalapozása.

Az ellenzék részéről az a kívánság m e
rült fel, hogy a kormány helyezze hatályon 
kívül a  gyüléstilalmi rendeletet, óha juk  teljese
dett, de ez az alkalom módot adott arra is, 
hogy a  nemzeti egység szervezkedése ország
szerte meginduljon. Jól tudjuk, hogy a nemzet 
harm onikus egységét néhány nap munkájával 
életrehivni nem lehet, mert akadnak még két-

Hosizas szervező munka után a Nemzeti 
Egység pártja az egész országban egyszerre, szinte 
egy időben bontja ki zászlaját, amelynek célja a 
nemzeti egység gondolata alapján a magyar társa
dalmat eggyéforrasztani s a mai és még elkövet
kező súlyos időkre erőssé, szervezetté tenni. A 
Gömbös Gyula miniszterelnök Nemzeti Munkater
vében kifejezésre jutott nagyszabású és nagyhord
erejű elgondolást egyes vármegyékben már csütörtö
kön, Űrnapján megvalósították, amikor az egész or
szágban szervezett 3300 pártkörből már többet 
megalakítottak. Hazánk többi résiében, igy sgész 
Veszprémmegye területin vasárnap lesznek a  Nem
zeti Egység Pártjának zászlóbontó naggyulésel s 
ezt lehetővé teszi (ami különken az ellenzéki pár
toknak is nagy előnyt jelent), hogy a kormány 
fölfüggesztette az eddig érvényben volt gyűlés- 
tilalmat.

A Nemzeti Egység Pártjának köreit és irodáit 
— úgy, ahogyan máshol is történt — Vifszprém- 
megye minden városában is  közsigiben megalakítják 
s  azok nemcsak a pártmozgalmak irányítását fog-

kedők, talán vannak kishitüek, akiket talán meg 
kell még győzni az összefogás sorsdöntő jelen
tőségéről. de nem mondunk le egyetlen testvé
rünkről sem. nem akarunk senkit kivülhagyni 
a nemzeti célok válvetett küzdelmén, mert olyan 
kevesen vagyunk, még az összekötött magyar 
kévében is Trianon óta. hogy a gyermekekkel és 
aggokkal együtt alig haladjuk meg a nyolc mil
lió lelket.

Biztosíték azonban a nemzeti egység gon
dolata szám ára már az is, ha az ország min
den községében megalakul a nemzeti egység 
szervezete, amelyre az a feladat vár, hogy 
GömbösGyulaelgondolása alapján a nemzet erő
tényezőit összefogva, ráirányítsa a  közfigyelmet 
azokra a  p roblém ák^, amelyek pártállásra, tár
sadalm i osztályra, fajra, vallásra és foglalkozásra 
való elkülönülés nélkül, mindnyájunknak közös 
törekvésünk. Helyrehozhatatlan bűn volna ma 
a nemzetet széttagolni s lengő szalmaszálként 
az  idők széljárásának játékává, martalékává 
dobni.

Úgy érezzük, hogy az 1933. év junius 
hava történelmi dátum lesz nemzetünk életében. 
Ehhez fűződik nemzetünknek egy táborbaszál- 
lása, amikor Gömbös Gyula hivó szózatára 
testet öltött a  nemzeti egység szervezeti meg
valósítása. ami széttörhetetlen fundamentuma 
a Nemzeti M unkatervben lefektetett, pártokon 
felül álló program nagy gondolatainak megvaló
sítására. Ez a szervezeti megmozdulás, amely
ben a  nemzeti egység zászlaja leng. leküzdhe
tetlen erőtényezőt jelent ellenfeleink felé, nekünk 
pedig sziklát, amelyre nyugodtan építhetjük or
szágunkat. Előre hát a  Nemzeti Egység je
gyében. 1 (S-J

ják végezni, hanem gyűjtőedényei lesznek a fal
vak és városok kívánságainak é j gócpontjai az or
szág szellemi és politikai irányításának.

A zászlóbontásokkal kapcsolatban mindenütt 
kiragasztotlák Gömbös Gyula miniszterelnöknek a 
nemzeti egység megteremtésére hivó szózatát, amely 
szószerint a következő:

A miniszterelnök szózata.
Minden magyarhoz I
Megcsonkított országunk válságában hivó 

szóval fordulok minden hazáját szerető és a nemzet 
jövójéért aggódó magyar testvéremhez. A törté
nelem parancsát kívánom teljesíteni, amikor a 
megbróbáltaléa óráiban egy táborba hivok min
denkit, akik velem együtt a magyarság boldo
gabb jövőjében bíznak. Soha nem volt akkora 
szüksége nemzetünknek az összefogásra és egyet- 
akarásra, mint most. Becsttlttes, őszinte, igaz ma
gyar kézfogással állhatunk csak meg a világ ziva
tarában és a magyarság testvért összefogásán ke

resztül harcot hirdetek a kishitűség, a széthúzás is  
a gyűlölködés ellen. Építeni akarok és ehhez az 
építő munkához szükségem van minden becsüle
tes, dolgos magyar segítségére. Csak annak a nem
zetnek van létjogosultsága, amelynek fiai érzik 
és tudják, hogy egymás mellett és nem egymás
sal szemben van a helyük. A nemzeti egység 
szervezetei a nemzeti együttműködss útjelzői, a 
magyar építő munka műhelyei is  a társadalmi 
béke őrházai lesznek. A nemzeti egység hajléká
ban megértésre és támogatásra talál — rangra 
és foglalkozásra való tekintet nélkül — minden 
becsületes magyar.

A magyar nemzeti társadalom szervezetlen
sége okozta azt, hogy a világháború után a 
nemzetközi téveszmék forradalmát és az abból fa
kadt nyomort szenvedte végig a nemzet. Tudom, 
hogya magyar társadalom, a múlton okulva, szer

vezettségre vágyik és velem együtt meg van győ
ződve atról, hogy csak a nemzeti öntudat alapján 
megszervezett társadalom állhat ellen minden 
olyan kísérletnek, amely a magyarság léte vagy a 
nemzeti gondolat ellen intéz támadást. Csak 
olyan megszervezett nemzeti társadalom lehet 
pillére az országnak és működése egy jobb jö
vőnek, amelyet a nemzet gazdasági érdekeinek 
józan felfogása és következetes szolgálata vezet 
céltudatos munkájában.

Meg fog teremtődni a nemzeti egység 
azéit is, mert tudom, hogy a nemzeti együvé- 
taitozásnak nemes gondolata ott parázslik min
den becsületes magyar lélék mélyén. Felhívom 
minden magyar testvéremet, hogy a nemzeti 
egység helyi szervezetének életében egész szívvel 
és magyar lélekkel vegyen részt.

Gömbös Gyula s. k.
A miniszterelnök felhívása olyan izzó haza- 

fisággal, olyan minden magyart szerető szívvel 
és becsületes őszinteséggel szól mindenkihez, hogy 
aki azt meg nem érti és nem méltányolja, bármilyen 
bőséges fejtegetés iránt is süket maradna. Mégis, 
amikor mi is hontestvéri szeretettel kérjük várme
gyénk közönségét, kogy a Nemzeti Egység Páli
jának zászlója alá minél tömegesebben sorakozza
nak, hangsulyozznunk kell, hogy a belső rend és 
biztonság a külső béke s a szebb és boldogabb 
Magyarország jövőjének lehetőségét erősiti min
denki, aki ma az egyenetlenkedés és széthúzás 
helyett a szoros nemzeti egység megvalósítását 
támogatásával elősegíti.

*
Itt említjük meg, hogy a Nemzeti Egység 

Pártjának központja minden vármegyében egy, a 
párthoz tartozó országgyűlési képviselőt bízott meg 
a párt életének felügyeletével és Veszprémmegyét 
illetőleg Holltscher Károly gazd. főtanácsos, a zirci 
kerület illusztris képviselője kapta ezt a megbíza
tást. Vármegyénk területére párttitkárrá pedig 
Platsek Jenő neveztetett ki.

A  ve szp ré m i zászlóbontás.
Veszprémben, a vármegye központjában a 

zászlóbontást előkészítő első értekezletet dr. Ke- 
nessey Pongrác főispán, mint a Nemzeti Egység 
Pálijának vármegyei elnöke kedden estére hívta 
össze a Korona-szálló külön termébe, a társadalom 
minden rétegéből, s amelyen részivelt vitéz Ko- 
rompay Lajos választókerületi pártelnök is, aki az 
egészségi okokból üdülésen lévő dr. övári Ferenc

Vasárnap lesz Veszprémmegyében a 
Nemzeti Egy ség Pártjának zászlóbontása
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Ha úgy érzed magad, 
Hogy nehéz az élei, 
Fél pohár

Ig m a n ú i
S kedved újra éled I

Igmándl M isk a.

felsőházi tig, veszprémi pártelnököt helyettesítette. 
A főispán megnyitójában ismertette a párfalakitás 
nagy, nemzeti céljait és hangoztatva, hogy senkit 
sem akarnak kényszeríteni a meggyőződése ellen 
való csatlakozásra, őszinte nyilatkozattételre hívta 
fői a megjelenteket.

Dr. Rosenberg Jenő egészségügyi főtanácsos, 
városi főorvos költői lendületű beszédben mutatott 
reá OOmbOs Gyula miniszterelnök nemzeti munka
tervének két pontba Összefoglalható jelentőségére, 
amelyek a magyar Igazság és a revízió. Ezután a 
főispán nagy népszerűségét emelte ki, amit minden 
igazságos köz- és magánügy iránt való őszinte 
érdeklődésével és jóakaratával érdemelt ki. A szép 
beszédet viharos tetszés kisérte.

Kenessey Pongrác főispán válaszában han
goztatta, hogy a népszerűséget soha sem kereste,

de őszinte szívből segít mindenkin s neki fáj leg
jobban, ha ez valamely okból nem lehetséges.

A lelkes éljenzéssel kisért főispáni nyilatko
zat után az egybegyűltek egymásután jelentették 
ki csatlakozásukat a Nemzeti Egység Pártjához, 
hangsúlyozva, hogy elhatározásukban nemcsak a 
miniszterelnök, de a főispán személye iráni való 
bizalmuk Is vezeti őket. Ezután a jelöltek kérdésé
vel foglalkoztak é l általános élénk helyesléssel kí
sérték, hogy a főispán Óvári Ferenc elnök helyet
tesítésére Velty Miklóst kérte föl.

A veszprémi szervezkédés azóta is serényen 
folyik Stolt Ferenc választókerületi párttitkár buzgó 
közreműködése mellett 8 biztosra vesszük, hogy a 
holnapi vasárnapi zászlóbontás, amely d. e. 11 
órakor a Petőfi színházban kezdődik, a nemzeti egy
ségnek impozáns megnyilvánulása lesz.

Városi közgyűlés Veszprémben.
Szerdán délután Veszprém város képviselő

testülete rendes közgyűlést tartott, amelyet dr. 
Berky Miklós polgármester kisebb bejelentései nyi
tottak meg. A közgyűlés nagyobbrészt városren
dezési és közgazdasági kérdésekkel foglalkozott s 
lényegesebb vita csak a tárgysorozat egy-két pont
jánál volt. Így a vásárrendezés kérdésénél, amire 
vonatkozólag az együttes bizottság azt javasolta, 
hogy a 7 országos és 13 havi vásár helyett 12 
országos vásár és hetenkint kedden és pénteken 
két heti piac legyen. Hoffmann Géza azt indítvá
nyozta, hogy a 12 vásárból 3 legyen a Pápai- és 
9 az Almádi-uton, mivel a kereskedelem és ipar 
érdeke ezt kívánja. Csajághy Károly a hagyomá
nyokra hivatkozva csatlakozott az együttes bizott
ság 5 :7  arányú javaslatához. A kérdéshez még 
dr. Sándorfl Kázmér, Róna Sándor és Tamássy 
József szóltak hozzá és a közgyűlés úgy határo
zott, hogy 7 vásár az Almádi-uton, 5 pedig a 
Pápai* utón lesz.

A gyakornoki állások tekintetében úgy hatá
roztak, hogy az egyik állást főiskolai képesítéssel

közigazgatási gyakornoki állássá szervezik, a má
sikat középiskolai érettségizettel fogják beiölteni, 
mindkét állást 800—800 P évi segélydijjal.

Hosszas vita fejlődött ki Stefanovszky Jenő, 
a Korona-szálló bérlője bérleszállitás iránti kérel
mének tárgyalásánál. Az együttes bizottság a ké
retem elutasítását javasolta, amihez felszólalásuk
ban Csajághy Károly és dr. Karsay Sándor 
is csatlakoztak. Dr. Schiberna Ferenc, dr. Wéber 
Pál, dr. Sándorfl Kázmér és Hoffmann Géza ellen
ben Stefanovszky kérelmének jogosságát hangoz
tatták. Szavazás után a Korona évi bérét; 9000 P-re 
szállították le.

Fábián Gyula gőzfürdőbérlő bérelengedési 
kérelmét elutasították és felhatalmazták a főügyészt, 
hogy a szerződés megszüntetési pert tegye folya
matba. Ezután több kisebb ügyet tárgyaltak le.

H iszek egy Istenben, h iszek  egy hazában , 

Hiszek egy isteni őrök Igazságban,

Hiszek M agyarország fe ltám ad ásáb an . Ámen

IparoBOserkószek zászló- 
szentelés*.

Szép ünnepség keretében ment végbe vasárnap 
a veszprémi Asssiszi Széni Ferenc cserkészcsapat 
u| zászlójának fölszentelése. A zászlószentelő 
ünnepség, amelyen a zászlóanya tisztét vállalt 
Anna kTr. hercegnőt, ennek fölkérésére, dr. Ke
nessey Pongrácné helyettesítette, a várbeli Szent
háromság-téren flnnepies szentmisével kezdődött 
s azon az ünnepség fővédnökei közül megjelentek 
dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Wéber Pál ol
dalkanonok, az egyházm. legényegyletek elnöke a 
megyéspüspök és a legényegyletek, Kránitz Kálmán 
félsz, püspök nagyprépost a székeskáptalan, dr. 
Berky Miklós polgármester a város közönsége kép
viseletében vitéz Kolossvdry László várm. testn. fel
ügyelő, a Veszprémi Ipartestület, a Cserkész Szövet
ség, cserkészkerület és várm. cserkészfőtiltkárság 
képviseletei, a társadalmi egyesületek közül többen 
zászlóik alatt és nagyszámú közönség. A szentmisét 
dr. Simon György prelátuskanonok celebrálta, majd 
szárnyaló szentbeszédben méltatta az iparosfiukból 
alakult cserkészcsapat nemes, hazafias törekvéseit. 
Végül megáldotta a gyönyörű fehér selyemből ké
szült zászlót, amelynek sárgára hímzett lilioma 
alatt a .Légy résen” cserkészjelszó olvasható. Ez
után a zászlószegek beverése következett, aminek 
sorát a zászlóanyát képviselő főispánná nyitotta 
meg. Sok é:tékes arany és ezüst zászlószeget ver
tek be a fővéndnökök és mások. Zászlószentelés 
után az ünneplő cserkészcsapat és a közönség a 
leventezenekar hangjai mellett e Petőfi-szinházhoz 
vonult, ahol a díszközgyűlés következett. A cser- 
készapat elénekelte a cserkészindulót, majd Serák 
József kanokplébános mondott emelkedett szellemű 
megnyitóbeszédet, amelyben kiemelte azoknak, első
sorban Bujdo-ó István parancsnoknak az érdemeit, 
akik a kis lelkes csapatot összetoborozták s haza
fias, valláserkölcsi alapon céljai felé vezérlik. Végh 
Benedek csapattitkkár, cserkés s. liszt, a titkári 
jelentést olvasta föl, amelyből megtudtuk, hogy a 
gimnáziumi cserkészcsapatból a helybeli kát. Le
gényegylet égisze alatt alakult iparos cserkéizcsa- 
patot először Kolping Adolfról, a legényegyletek 
magalapitójáról nevezték el és csak később vette 
föl az Assziszi Szent Ferenc nevet Parancsnokai 
Goszlolya János róm. kát. hittanár, P. Tóth Móric 
ferencrendi szetzetes, Hircseh Sándor róm. kát. 
tsnitó voltak, ma pedig Bujdosó István városi fő
tiszt, akinek önzetlen, odaadó munkásságáért a 
jelentés, az egybegyűltek lelkes éljenzése közben 
a kis csapat hálás köszönetéi tolmácsolta. Végül dr. 
Wéber Pál kanonok üdvözölte az ünneplő cser 
készcsapatot és szépséges gondolatfüzéssel a .Jó  
munkát I* és .Légy résen!“ cserkész jelmondatokba 
kapcsolódva buzdította őket az Isten és haza, va
lamint a embertársaik iránt való szeretet.--. Serák 
József zárószavai u'án a .Himnusz” eléneklésével 
végződött a díszközgyűlés, ami után még több 
réz zászlószegel vertek be. Délután a Bztekints- 
ben cserkészmutatványokkal szórakoztat ák a kö-

Szervác, a jeges.
Irta R adványné Ruttkay Em ma. 3

Ejhaj, — no még ide a harmadikra is kell 
jég, az igazgatóékhoz. Igaz, hogy felhozhatta volna 
egyben, — de mikor sietett a Rózsika miatt. És 
hiába.

Felszuszog a huszkitós jégdarabbal s bekö
szön az ajtónál.

— Jóreggelt kívánok I
— Jóreggelt? Miért hozza ilyen későn a

iMaghüiás «is£ jeleméi é t  tájdaL I
'máknál ASPIRIN-TABIETTÁK |

jeget? — mordul rá a vén szakácsné, aki már 
az odaégett pecsenyéi kapargatja a lábas feneké
ről. Még hogy jó reggeli

— De én jóreggelt köszöntem — üti el Szervác 
szóval — a lényeget. A gangon még felpislant 
a negyedik emeletre. Rózsi vasalót ráz, fújja, de 
nem néz le. A vasaló szikrázik. A házaló morogva 
iparkodik lefelé s csak úgy menvést szól oda 
Szervácnak:

— Elmondom neki vagy negyvenszer, hogy 
kézit csókolom, kézit csókolom, — már a szám 
is belefájul, mégse veszi meg az abroszt — nya- 
valás paraszt —, üljön a küszöbre, vegye ölbe 
a tányért, úgy is jó lesz Bugacon, csak legyen 
mit enni.

Szervácnak megdobog a szive: — hát nem 
vette meg, nem vette meg mégse I Egy arasszal 
újra közelebb érzi magát a lányhoz. Egy pillanatra. 
Meit a következő pillanatban Rózsika hangja bele
kacag a lépcsőházba:

— Jöjjön vissza, nyolcat adok érte.
Az olácigány szája szélesre vigyordul, nagy 

alázatosan felfelé szaporázza lépteit, nehogy a 
lány meggondolja magát s elibe kiált az .Ozlet'-nek.

— Megyek kisasszony, megyek már, kézit 
csókolom I

— Hál jő, igy is jól van — gondolja ma
gában Szervác, beleköp a fordulónál a köpőcsé
szébe, nagyot nyújtózik, ropog a két igás karja.

A kapu alatt Katica libeg el mellette. — Ahá, 
nézd csak nézd, — most hozták Dömötörék a 
nyaralásbul. Apró kis pillangó. Tarka kis pillangó. 
Friss, mim a most cseppeni harmat. Be jó volna 
kicsi kedvesemnek. Ez még igen. Ez még más. 
Ennek még nincs sárga damaszt abrosza, ez még 
talán nem is nézett rá sofőrre, ennek jó lenne 
még a jeges Szervác is.

Jó lesz sietni. Azért elkapja a tarka pillangó 
kezét, kicsit meg is legyezi szóval:

— De szép vagy, kis bogár, de szépre nőt
tél, mint a kender hajttában I

Addig tart az egész cicázás, mint egy szem- 
pillantás. Szervác kilép a kapun, nincs ott a jeges 
kocsi a helyén I Arráb tolták. Egy ormótlan csu
kott kalitka-batár foglalja el a helyét. A dezinficiáló 
kocsi.

— Ejnye énvelem ne babráljon ki, amér én 
csak jeges vagyok, maga meg „deficiláló* kocsis. 
Most én onnan cipeljem a jeget? Nem cipe
lem én úgyis eleget reggeltől estig? Akár egy 
állat...

— Csönd I — A dezinficiálókocsi vezetője csak 
ennyit mond, több szót nem pazarol. Szervác te
kintete ölne, há ölni tudna. Ez is egy soffőr. Ezt 
nem lehet szó nélkül állni. Rá kell még szólni:

— Komisz ragyabunkó, gyalullassa le a rücs
kös képit, aztán csöndezzen.

— Csönd, ha mondom — folytatja mégis
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zöniéget, este pedig r. zsúfolásig megtelt színház
ban igen jól sikerült műsoros esiet rendeztek, 
amelynek fénypontja Cselfnyi Józsefnek, a Nemzeti 
Színház és a rádió himeves művészének szépsé
ges énekszámai voltak. De a cserkészfiuk is ki
tellek magukért s különösen Szalay Alajos melo
dráma-szavalata, valamint Szttcs Lajos és Galabár 
Imre számai érdemelnek külön említést. Az est va
lamennyi szereplőjét melegen ünnepelte a közönség.

H Í R E K .
— Ű rnap! kSrm enet. Csütörtökön, Űrnap

ján a veszprémi székesegyházban az ünnepi szentmi- 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök végezte, majd ö ve
zette az oltáriszentséggel az Unnepies körmene
tet is. A körmenetet, amely szokásos pompával 
ment végbe, az esős idő miatt csak a várban ha
ladt végig.

— Az igazságU gym inlszter ad ta  í t  Csa- 
j ig h y  Károly tö rvényszék i elnöknek a  k o r
m ányzó k itün te té sé t. Megírtuk, hogy a kor
mányzó Csajaghy Károly kúriai bírónak, a vesz
prémi törvényszék kiváló elnökének, a honvédelmi 
közigazgatás terén szerzett érdemeiért, legfelsőbb 
elismerését nyilvánította. A szignum laudiszt és a 
róla kiállított okiratot múlt szombaton dr. Lázár 
Andor igazságügyminiszter személyesen adta át a 
kitüntetettnek az igazságUgyminisztériumban, a mi
nisztérium osztályfőnökeinek jelenlétében. A mi
niszter szép beszédben méltatta Csajághy Károly 
érdemeit, aki viszont hálás szavakkal mondott kö
szönetét kitüntetéséért a kormányzónak, a honvé
déi mi- és igarágflgyminisztereknek.

— Szegények m egvendégelése . A Szent 
Ferenc veszprémi harmadrendje Srent Antal nap
ján a rendi otthonban 150 szegényt vendégelt meg 
bőséges meleg étellel, kenyérrel és kaláccsal. Az

a soffőr, — csönd, mert rendőrt hívok. Nem látja, 
hogy hivatalos emberek vagyunk?!

Most már csak a csákány beszél. Belekattan 
a jégbe, szinte szikrázik. Nincs megállás. Tovább. 
Jól van no! A deficitálónak is igaza van. Persze. 
A Boross méltóságáek Palkója, úgy látszik, meg
gyógyult, deficitálják a lakást. Komédiáznak. Ráér
nek. Urak. Lenne csak a Boros méltóságos jeges
legény. Tudom nem komédiázna.

Most látja Szcrvác, hogy a kis pillangó még 
ott áll a kapuban. Jó is. Legalább hallotta, hogy 
ö nem fél ám holmi hivatalos soffőrtől. De nem 
ám. Jó kedve is kerekedik, fütyölni kezd. Csak 
úgy magától szalad füttyszóra a nótr, de élesen, 
dacosan hasit bele a ragyás soffőr fülébe:

dr- Ro"  Nándor megyéspüspök 
„ . , f i DeÍk S„,U|P'C rend'8az«a'ú. akik elbeszél
gettek a szegényekkel, s mindenkihez volt kedvet 
Vigasztaló szavuk. A jólelkü adaknzóknak, kik bár- 
ÜVŰ' borrajárullak az ebédhez, ezúton mond 
hálás köszönetét, Isten áldását kérve reáluk. a 111 
rend vezetősége.

— A főispánná vasárnap ny itja  m eg a  
g im ntz iám i cserkészcsapat otthonát. A gim
názium cserkészcsapata téli munkájával arra tö
rekedett, hogy magyar motívumokkal adjon szint 
és hangulatot otthonának s azt pirulás nélkül 
nyithassa meg a Veszprémbe érkező 1500 külföldi 
cserkész elölt. A IV. allábor és a IV. kerület va
sárnap Veszprémben időzött parancsnokai szerint 
a fiuk munkája minden elismerést megérdemel. 
A csapat fölkérésére dr. Kenessey Pongrácné fő
ispánná, a veszprémi MANSz elnöke junius 18 -án, 
vasárnap d. e. 10 órakor fogja megnyitni az ott
hont az érdeklődő közönség számára.

— O rgonaavatás. Ajkáról jelentik: Vasár
nap az ajkai evangélikus gyülekezet orgonaavató 
Unnep'lyt rendezett, amely alkalomra az egyházi, 
községi és társadalmi egyesületek, a bánya és 
üveggyár képviselőin kívül a közönség minden ré 
legéből megjelentek zsúfolásig megtöltölték a tem- 
p'omot. Novák Rezső lelkész imája után Takács 
Elek esperes szárnyaló beszéddel avatta föl az uj 
orgonát. Kárpáthy Sándor zenetanár, orgonamű 
vész gyönyörű orgonaszáma s a művész állal ez- 
alkalomra irt és az ifjúsági énekkar által Nagy 
Sándor kántoitaniló betanításában előadott ének 
képezték az istentisztelet zenei részét. A templomi 
ünnepély után díszközgyűlés keretiben ismertették 
az orgonabeszerzés történetéi, majd az orgonát, a 
nőegylet nevében, Novák Rezsőné diszelnöknö adta 
át hivatásának.

— A várm egyei testnevelőség uj veze
tője. Az OTT a ve8zprémvárm. lestn. felügyelőség 
ideiglenes vezetésével vitéz Szakonyl Lajost bízta 
meg, aki mint városi testn. felügyelő eddig is ki
váló buzgóságról éa hozzáértésről tett tanúságot.

— Uj fogházorvos. Az igazságügyminisz- 
a nyugdíjazás folytán megüresedett veszprémi kir. 
ügyészség fogházának orvosává dr. Grünner Lász
lót nevezte ki.

— Evangélikus KIÉ konferencia Veszp
rém ben . Jól sikerült evangélikus ifjúsági konferen
ciát rendezett vasárnap a Veszprémi Evangélikus 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, az elemi iskolában. 
A veszpré nmegyei ev. egyházmegye községeiből 
is szép számmal látogató t konferenciát dr. Zaunir 
Róbert veszprémi gyülekezeti felügyelő nyitotta 
meg meleg szavakkal, majd Pohánka Ödön tési 
lelkész tartotta magas röptű előadását. Istentiszte
let után a veszprémi ifjúság tagjai, egy minta 
KIÉ összejövetelt mutattak be. Délután pedig 
a résztvevő ifjak kedves és mulatságos játékokkal 
szórakoztak.

— M eghalt Dukovics István volt várm e
gyei fölevéltáros. A mull pénteken délben ki
tűzték a vármegyeházára a fekete lobogót s az 
érdeklődők mély megilletödéssel értesüllek, hogy 
aznap, junius 9 én reggel meghalt Dukovics Ferenc, 
Veszprém vármegye ny. főlevéltárosa. A szomorú 
hir gyorsan elterjedt az egész vármegyében, ahol 
mindenütt az őszinte, meleg részvét érzését vál
totta ki. Az áldott emlékű, derék jó Pista bácsit 
ugyanis nemcsak hivatalos személyében ismerték 
széles körökben, hanem mint magánembert is 
osztatatlan tisztelet és szered  övezte körül. Hosz- 
szas, majdnem negyvenéves vármegyei Bzoigálata 
alatt is érdemet szerzett erre, mint a vármegyei 
levéltár kiváló vezetője és rendezője, amely minő
ségében számos úri csa’ádnak sokszor komplikált 
családi történetére derített fényt, a vármegye 
legrégibb okiratainak pedig, mint elsőrendű latin

Ha nem szeret, én se őt,
Találok más szeretőt,
Minden ujjamra kettőt.

— Ejhaj, ugye babám ? — kurjantja el ma
gát Katica mellett s bele csip a kislány csípőjébe. 
A kislány a legény után vág. karjával, de levegőbe 
lendül az ütés 8 csak a fenyegetés szalad Szeivác 
u tán :

— Várjon, majd holnap ravancsálom magá
nak ezt! Meglássa.

— Úgy jó, úgy jó, sz’ippeg azt akarom, 
hogy ravancsáld, felesel vissza Szervác, de már 
olyan jókedve van, hogy madarat lehetne fogatni 
vele. Vállára lendítené talán a magasságos eget is, 
csak ne lenne olyan nagyon messze. (Vége.)

Poloskát irt ciánnal
Fisch e r S z -fe h é rv á r, Kossuth u.6

olcsón, diszkréten, 
garantáltan. « 
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tudós, alapos ismerője volt ér ázó lelkiismeretes bú
várkodásának nem egy ízben nagy hssznál vette 
a hivatalos közigazgatás. Mint ember aranyos ke
délyű, derűs modorú, igazi jó pajtás volt s ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy 1925-ben förtént nyugdí
jaztatása alkalmával a vármegye egész közönsége 
megérdemelt szeretettel ünnepelte, most 77 éves 
korában bekövetkezett elhunytál pedig szomorú 
szívvel meggyászolja. Az impozás külsőségek kö 
zött 11.-én délután végbement temetérén megje
lent dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Horváth 
Lajos alispán vezetésével a vármegye egérz tiszt- 
viselőkara, dr. Berky Miklós polgármesterrel a vá
ros képvisel te és volt barátainak, tisztelőinek nagy 
serege. A gyáBSzerta. .ást Hering János ev. lelkész 
végezte, majd a Pápai-ut melletti temető halottas 
házából kisérték ki utolró útjára a családi sírbolt
hoz. Halálát fia: Dukovics Ferenc, az OTI pécsi 
tisztviselője ér neje: szül. Hilbert Irén, testvérei: 
özv. Jákóy Gézáné szül. Dukovics Ilona és Duke 
vics Károly gyászolják.

— H alálozás. Hirschfeld Béla, a Veszprémi 
Faipar Rt. elnöke és a veszprémi izr. hitközség 
tb. elnöke junius 13.-án, életének 73 , házasságé 
nak 43. évében, rövid szenvedés után elhuny!. A 
váratlan haláleset híre őszinte, nagy rérzvétet kel
tett mindenfelé, mert a megboldogult a közéletnek 
egy igen tevékeny munkása volt, aki nemcsak a 
kögazdáság téren, hanem a vármegyei törvény- 
hatósági bizottság és a városi képviselőtestület 
ekbelében is, amelyeknek tagja volt, régebben igen 
élénk és hasznos szereplést fejtett ki, amivel őszinte 
tiszteletet és megbecsülést szerzett magának. Ezen
kívül az izraelita hitközségnek is oszlopos tagja 
éB nagysulyu tényezője volt. A meleg részvét őszin
tén nyilatkozott meg az izr. templom udvarából 
14.-én délután végbement temetésen is. Halálát 
özvegyén kívül gyermekei: József és Jenő, menyei. 
Unokái és a rokonság gyászolja.

Pósa Endre veszprémi nyomdalulajdonos el
hunyt feleségének, szül. Filszeker Teréznek junius
11.-én délután végbement temetésén a tényét 
impozáns módon nyilvánult meg. A Serák József 
kanonokplébános végezte gyárszertartáera a Vesz
prémi Ipartestül^, amelynek a boldogult férje egyik 
alelnöke s a Veszprémi Iparoskör gyászlobogóval 
vonult ki, a Veszprémi Iparos Dalárda pedig, Gaál 
Sándor karnagy vezetésével, úgy a gyászháznál, 
mini a sírboltnál meghaló gyászdalokat énekelL A 
város társadalmának minden rétegéből nagyszám
ban veitek részt a végtisztességen, hogy utolsó 
búcsút vegyenek a mindenki által szeretett, szebb 
világba költözött jóságos Pósa nénitől.

— A kőnyvnap sikerének jegyében jelent 
meg az Én Újságom legutóbbi száma. Ali basa 
és a kacsa beszámolnak sikeres kőnyvnapi műkő - 
dósokról. Babay József folytatja regényét, Ákosfy- 
né Eötvös Irén, Benedek Rózsi, Péter Tivadar 
szép meséket írlak. Számos színes kép és illusz'- 
ráció, gazdag lovatok vannak az Én Újságom ba, 
amelyből szívesen küld mutatványszámot a kia-lo 
hivatal: Bpest, VI., Andiássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 2 P.
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— Anyák N apja. A veszprémi róm. kát. 
fiúiskola Szent Imre Szivgárda csapata lélekemelő 
Anyák Napja ünnepséget rendezett Űrnapján dél
előtt a Petőfi színházban. Az ünnepség előkészí
tésében lelkesen buzgólkodó dr. Czövek István 
karkáplán üdvözlő szavai után a bájos apróságok 
a .Honvéd sirja“ és a .Mese az édesanyáról' c. 
színdarabok mély érzésű szavalatokkal tarkított 
előadásával szereztek örömet a nagyszámban egy- 
begyült szülőknek és érdeklődőknek; akik nem 
tudtak betelni a látóit és hallott gyönyörűséggel. 
A kicsinyekhez Gyarmathy Kálmán kát. ig. tanító, 
aki betanrtctta őket, szépséges, megható beszédet 
intézett az anyák szeretetéről.

Ajkáról jelentik: Vasárnap a katolikus isko
lások, Katona Lajos lelkész rendezésében, szivet-lel- 
ket gyönyörködtető Anyák Napját ünnepeltek. Két 
kis színdarab uán , Balogh Babi betanításában, 
vidám szavalatok, játékok és láncok tarkították a 
kedves műsort.

— Az Evangélikus Leányegylet fagylalt- 
dé lu tán ja . A Veszprémi Ev. Leány Egyesület 
fagylaltdélutánja Űrnapján délu'án volt az evan
gélikus iskolában. Most is, mint minden hasonló 
alkalommal, a nagyon jó fagylaltokon kivül fino
mabbnál finomabb torták várták a vendégeket és 
a közönség ennek a várakozásnak meg is felelt, 
mert mindent elfogyasztott. Ezt a nagy kelendő
séget jelentősen előmozdította úgy Nőiig Györgyi 
elnöknő, mint a leányok kedves, figyelmes előzé
kenysége.

— „B uvárhajók  e löre“ c. hatalmas hábo
rús film a mozi szombat-vasárnapi előadásain. — 
Szerda-csütörtökön filléres betyárokkal A becsüle
tes megtaláló c. kacagtató vígjáték.

— É rettség i vizsgák a  kereskedelm iben. 
A veszprémi áll. fiú felső keresk. iskolában az 
érettségi vizsgálatok, dr. Mesko Oszkár keresk. min. 
oszt. tanácsos elnöklésével, junius 12. és 13. nap
jain voltak. Jól feleltek meg: Horváth Ferenc, Jenei 
Ferenc, Landl József, Nej Sándor, Palkovics Jó
zsef, Szmettan Kurt és Tolnai Gyula. Megfeleltek: 
Amberg József, Baranyay József, Hakk Sándor, 
Hegedűs István, Kelner János, Könczöl Miklós, 
Magvas Lőrinc, Nagy Ferenc, Riedl Herbert, Stark 
Károly, Szalai Sándor, Winkle Andor.

—  A m a tö rö k  figyelm ébe I Fényképezőgé
pek, film e k , lem ezek, veg ysze rek  és p ap íro k , 
■  legjobb gyártm á n yúa k  ó riá s i választékban  
kaphatók FODOR FER EN C foto -szakQ zletében  
V e szp ré m , S z a b a d rá g -té r 3.

— ö n k én te s  tűzoltók gyűlése. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Veszprémi önkéntes Tűzoltó 
Testület közgyűlését a városház ‘inácstermében. 
A közgyük''t d \  Csiba Mór min. tanácsos, pénz- 
öfcyigazKató . az Önk. Tűzoltó Testület elnöke nyi
totta meleg szavakkal, majd Sdry Endre pénztáros 
terjesztette elő a számadásokat, amiket a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. Ezután Molnár László vá
rosi tűzoltóparancsnok terjesztette elő nagy gon
dossággal összeállított jelenlétét, am elyen részle 
tesen ismeretié ?r év történetét. A jelentéstől ki
tűnik, hog/ a testület tagjai éjjeli szolgálatot 366 
ue lben  1098 tűzoltóval teljesítettek, tűzesetnél 4 
ecetben vettek réjzl 16 önk. tűzoltóval, gyakorlati 
és elméleti oktatást 72 esettan 1410 tűzoltóval, 
rendfenntartás szolgá’atot 9 esetben 175 lözoltó 
val, az nházügy°'eti S’ ^lgá'atot 75 esetben 210 
tűzoltóval, mozi f?veltü  szolgálatot 2C8 esetben 
621 tűzoltóvá* 1, cikuszí^yeleti szolgálatot 7 eratfcsn 
40 tűzoltóval «a..otlPk.~A múlt évien tehát 732 
eaetben 3587 tűzoltóval váaei.ek szolgálatot derék 
és önzetlenül fáradozó önkéntes tűzoltóink, élükön 
a derék és kötelességtudó Molnár László parancs
nokkal. A tisztújító során a közgyűlés parancs
nokká Halász János várm. tüzrenzészeti felügyelői, 
mig alparancsnokká Gyarmathy Kálmán kát. igaz
gató tanítót választották meg.

— B eiratások. Az áll. fia  felsőkereskedelmi 
Iskolában junius 26. és 27. napjain d. e. 8 tói 
12-ig. Felvételkor 16 P  fizetendő. Az uj tandíj- 
szabályzatról a kifüggesztett hirdetmény nyújt tájé
koztatást. Felvételre minden tanulónak személyesen 
kell jelentkezni, az újonnan beiratkozóknak szülőik 
vagy gyámjuk kíséretében.

Az Irgalmasnővérek Intézetében a polg. leány 
iskola I—IV. osztályába és a nőipariskola 1. év
folyamába junius 23. és 24. napján. A nőiparis
kolába csak a polg. leányiskola IV. o. t. sikerrel 
végzeitek jelentkezhetnek. A tandijat a beiratkozás
kor közük.

— TűzoltószOvetségl közgyűlés. Amint 
már megírtuk, a Veszprémvármegyei Tűzoltó Szö- 
aetség junius 18 -án d. e. 11 órakoi, Ajkán a mozi 
helyiségében éves közgyűlést tart és járási tüz- 
oltóverseny* rendez. Ugyanakkor lesz az ajkai 
üveggyári ÖT Testület jubileumi ünnepnapja is.

— K ereskedötanoncok záróv izsgája . A 
veszprémi társulati kereskedőtanonciskolában az 
ünnepélyes záróvizsgálatok junius 19.-én, hétfőn 
d. u. 3 órakor lesznek a keresk. iskola épületében. 
Erre ezúton is meghívja az iskola barátait és az 
érdeklődőket a felügyelő bizottság és az igazgatóság.

— Éleslövészet. A veszprémi katonai pa
rancsnokság alakulatai junius 20. és 21. napjain, a 
rálóti nagymezőn, éleslövészetet rendeznek. Jelzett 
időben a Papodtetőtől délre, Jutás pusztától északra, 
a zirci vasút vonatól keletre, valamint Má:kó köz
ség keleteti batátától keletre eső területen közle
kedni tilos és életveszélyes.

— Gyomrunkon á t vezet az egészség útja,
Ha néha elromlik, IGMÁNDI javítja.
— T aláltak  Veszprémben folyó hóban rizst 

és egy pár csizmát. Igazolt tulajdonosaik a rend
őrségen átvehetik.

— A „M agyar Lányok" Tutschek Anna nép
szerű lapjának legutóbbi száma igen gazdag tar
talmú. Két regényfolyta!á3 mellett részletes beszá
molót ad a Nemzetközi Vásár tanulságairól. S Be 
kor Malvin és Kosáryné Réz Lola szép elbeszélést 
írtak. Számos cikk, riport, vers stb. teszik teljessé 
a Magyat Lányok n\, amelyhez csatolva van az 
„Otthonunk" c. 16 oldalas melléklet is. A Magyar 
Lányok kiadóhivatala szívesen küld mutatványszá
mot: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfizetési dij 
negyedévre 4 P.

— M ájusban szapo rod tak  a  fertőző  b e 
tegségek a  várm egyében. Dr. Bélák Imre 
várm. főorvosnak a közig, bizottságban beterjesz
tett májusi jelentése szerint az általános egészség- 
ügyi helyzet rosszabbodott áprilishoz viszonyítva, 
mert a fertőző betegségek száma emelkedett. Az 
enyingi járás Lepsény, Dég, Szilasbalhás, Lajos- 
komárom és Enying községeihen kanyarójárvány 
lépett föl, Baiatonszabadin pedig tömeges szamái- 
hurut, amiéii itt a ref. iskolát is be kellett zárni. 
Ugyancsak bezárták a nagyesztergári róm. kát. is- 
ko át a nagymértékű hajpenész és sömör miatt. A 
fertőzőtő betegségek statisztikája májusban a kö
vetkező volt: emelkedett; a roncsoló toroklob (34 
42), a vörheny (5—11), a kanyaró (38—138), a 
hökhu.ut (13—17), a bárányhimlő (3— 10), a.gyer- 
mekágyi láz (0—4), a tuberkulózis (2—5). Ezen
kívül tetanusz, járványos agygerinchárlyalob, m a
lária és lépfene is fordult elő 1 — 1 esetben. Eb
marást Veszprémből, Bkeneséről, Ajkáról, Ácste- 
szérről, Bakonyszentlászlóról, Láziról és Bszom- 
bathelyről jelentettek.

H álaköszönet.
Boldogult drága hitvesem, illei/e édesanya. Pósa 

Endréné elhunytéval kifejezett részvétet, a temetés 
alkalmával, — a sok jó baráti, P’ elhunyt iránti ke
gyelet drága kinyilvánulásit nagyon, igen nagyon ki 
szőnöm, illetőleg köszönjük.

Drága lelkületűkkel adtak virágot, csokrot, ko
szorút a megboldogult ravatalára és az is a legmé
lyebb hálára kötelez bennünket, ha egy jó gondolatba 
foglalták is a jó Pósa néni emlékét.

Az Isten űzesse meg I 
Veszprém, 1933. junius 14.
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I KÖ szönetnyilvánitáa.
JV,indazol'»'-*'', a! k ( 1es a./ám  elhunyta al

kalmából a végi ^ ttsségén  megjelentek, va£ / rész
v é tn e k  más utón lefejezést ad*'1- ezúton mon- 

H  dók az egész cr ' ' ,ád nevében ?*» há'ás köszönetét.
I  166 Dukowica F e ra n c

Novem bér l-re  kiadó
Rákóczi-tér 1. szám alatt,
a város legforgalmasabb pontján levő ml

ü zleth ely iség ,
melyben most az Angol Ruhaáruház van. 
Bővebbet dr. Rosenberg Jenő városi főorvosnál.

— Elitéit állatk ínzók. Jung  István mészá
ros- segéd és Erdélyi Károly hajcsár egy beteglábu 
trillát hajtottak a városon kérésitől. Mivel a beteg 
állal fájós lábától nem tudott menni, a legváloga- 
toltabb és agyafúrt módon kinofákz, hogy menésre 
bírják. Az állatkínzók közül a veszprémi rendőrség 
jungot 10 napi elzárásra és 50 P pénzbüntetésre, 
Erdélyit pedig 10 napi elzárásra ítélte.

— Leesett a  szálloda párkányáró l. Tamás 
László háziszolga a balatonalmádi Pannónia szálló 
párkányát Uszította. A létra azonban eltörött és 
Tamás balkar töréssel marad! a földön.

— K erékpár balesetek . Hajas Gyula litéri 
fiú az utcán kerékpározott. A kerékpár elé egv 
kutya kerüli, amitől az felborult, a fiú leesett és 
combját törte. — Soha Islván I. polg. iskolai ta
nulót a Jókai Mór ulában, az OT1 intézet szék
háza elólt V/ittmann N. motorkerékpárjával elütötte 
és homlokán zuzódásokat szenveded. Mentőink a 
kórházba szállították.

— Tűz. Ajkáról jelentik: Hétfőn este joha- 
nidesz Sándor zsuppfedclü háza ismeretlen okból 
kigyulladt és Tollner Sándor istállójával együtt 
leégett.

— Á rtatlanul gyanúsíto tták . Legutóbb 
megírtuk, hogy Halápi Lajos siófoki vendéglős 
kárlyázás közben összeveszed Tóth Mihály házi
szolgával, akit korcsmájából kidobod, majd össze
szurkált. A fehérvári kórházban magához tért Tóth 
kihalgalása során elmondotta, hogy öt nem Halápi, 
hanem több kóborcigány szurkába meg. Az ártat
lan vendéglőst a vallomás alapján a veszprémi 
törvényszék azonnal szabadlábra helyezte.

— Gyilkolt a  m agasfeszü ltségű  áram . 
Zsiral István siófoki munkás társaival egy vas
gerendát vitt a vállán a siófoki vízművekhez. A 
gerenda hozzáért a magasfeszültségű villanyveze
tékhez és Zsirait halálra sújtotta. A szerencsétlen 
munkást óriási részvét mellett temették el.

— V erekedett a  m eszes és a  faszenes. 
Damberg András ösküi meszes és Szebtnyi István 
bakonyszenllászlói faszenes a kenesei országúton 
összeverekedtek. Damberg késével hátbaszurta Sze- 
benyil, akit a kórházba szállítottak.

— H alálos sze ren csé tlen ség  a  Som lóhe- 
gyen. Pünkösd hétfőn Czuppon Kálmán földműves 
vendégekkel megrakod kocsijával a Somlóhegyről 
igyekezett letel* A lovak zabláját azonban elfelej
tette beceatolni s az irányítás nélkül rohanó lovak 
nekimentek egy kőrakásnak és a fejletőre lebukott 
gazdát halálosan megsebesítették. A kocsin ülő 
vendégeknek sikerült még idejében leugrani.

— P o staaltisz tek  kerti m ula tsága . A 
veszprémi postaaldsztek julius 9.-én, vasárnap 
délután az Angyal-vendégiö kerlhelyiségében nyári 
mulatságot rendeznek, amely este 8 órakor kez
dődik.

— A mozi m űsora . Ma szombaton (17.) 
lél 7 és 9, vasárnaD (18.) 4, fél 7 és 9 órakor 
Buvdrhajpk előre.'. Az a lenged harc látható, amely
ben Kilchener lord nagy páncéloshajóját sülyesz- 
tették el. A hajó parancsnokát nagy filmszínész: 
Rudolf Forster alakítja, egy német anya szerepé
ben pedig Adélé Sandrock jálszik. Elejétől végig 
idegfeszitően izgalmas, szemünk elöt peregnek le 
a világháború buvárhajóharcainak legdrámaibb fe
jezetei. Érdemes megnézni! Ezenkívül kiegészítő 
és híradó. — Szerdán (21.) és csütörtökön (22.) 
fél 7 és 9 órakor Lubitsch Ernő kedves, szórakoz
tató filmje: A becsületes megtaláló, filléres helyárak
kal. László Aladár vigjátékából készüli, amely ed
dig a Belvárosi Színházban ment nagy sikerrel. Két 
nagystílű szélhámos: egy férfi és egy nő, Velen
cében megismerkednek es megszeretik egymást. 
Tökéletes rendezés, nagyszerű játék. Előzőleg kí
sérő műsor és híradó. — E héttől kezdve csü- 
törlökön már nem d. u. 4 őrskor, hanem fél 7 
órakor lesz az első előadás.
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KÖZGAZDASÁG.
•  KedvezO te rm ésk ilá tások . Halmi Nándor, 

a  várm. kir. gaid. felügyelőség vezetőiének kOzig. 
bizottsági (elentéie szerint a májúit hBvOt, csapa
dékos idOjárái a  vélemények fejlődésére kedvezd 
vdlt. A kalászosok általiban jól állanak és ezidfl- 
szerint megyei átlagban legjobban áll a rozs, vala
mivel gyengébb a búza, de mindkettő jú termést 
igér. A tavaszi kalászosok kOzltl az árpa valamivel 
jobb terméskilátissal kecsegtet, mint a zab, mind
kettő a közepesnél jobb termést igér. A kapás 
növényekre már hátrányosabb volt a hűvös idd, 
kOIOnOsen a tengerire, amely ugyan jól kelt, de 
megsárgult és fejlődésében visszamaradt. Egyéb
ként a burgonya és répafélék eddigi fejlődése ki
elégítő, Adalában melegebb idd volna kívánatos. 
A mesterséges takarmányok kasrá'ása általában 
jó eredménnyel megkezdődött, a rétek és legeldk 
sokat javultak és jó szénatermés várható. A mun
kásviszonyok megleleldek, az értékesítési viszonyok 
nem változtak, csupán a mangalica sertés áraknál 
mutatkozott némi emelkedés.

•  A selyem gubó  beváltási á ra . A kormány 
megállapította a selyemgubónak 1933. évi kilo- 
gramonkinti beváltási árát. Az I. osztályú gubóé 
80, a II. o. 70, a III. o. u. n. hasznavehetetlen 
gubóé 10 fillér.

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(Az Uj Idők 1500 pengós e lbeszéléspá

lyázata.) Az Uj Idők szerkesztősége a Magyar 
KOnyvnap alkalmából kOnyvsorozalot indított .M a
gyar elbeszélők* címmel és elbeszéléspályázatot 
hirdet. Az eled novelláskOnyv: Terestyéni György 
.Aranyhomok* c. elbeszéléskötete a Könyvnapon 
jelent meg és a pályázat feltételeit most telte kOzzé 
az Uj Idők szerkesztője. Az elbeszélés terjedelme 
150—200 nyomtatott sor lehet. A pályamunkák 
beküldésének határideje: 1933. julius 1. A pályáza
tok eredményét az Uj Idők 1933. októberi elsó száma 
kOzli. A beérkezett elbeszéléseket a szerkesztőség 
bírálja felül és kiválasztja kOzülük az Uj Idők-be 
beilld irodalmi értékű, legjobb 10—12 elbeszélést, 
amelyeket jelige alatt közölnek. A közlésért elbe- 
szélésenkint 50 P  honorárium jár. Az Uj Idők 
Olvasói fogják szavazás utján eldönteni, hogy a 
kOzOlt elbeszélésekből melyik tetszett nekik a leg
jobban. Az az elbeszélés, amelyre a legtöbb sza
vazat esik — az 50 P  tiszteleldijon kívül — 400 
pengd elsó, a második 200 P, a harmadik 100 
P  díjban részesül. A pályaműveket gépírásos má
solatban, jeligés levél kíséretében és annak feltün
tetésével, hogy az elbeszélés részt vesz az Uj 
Idők pályázatán, kell beküldeni a szerkesztőség 
címére. (Budapest, VI., Andrássy-ut 16.) — Her- 
czeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának ez a száma 
is gazdag és változatos tartalommal jelent meg. 
Csalhó Kálmán befejezte regényét, de Alice Be- 
rend regénye folyik. Székely Tibor, S. Bokor Mal
vin és László Endre elbeszélései, Lyka Károly 
könyvkritikája, Harsányi Zsolt utilevele, sok kép, 
a népszerű rovatok stb. vannak benne. Előfizetés 
negyedévre 6'40 P, egyes szám 50 fillér.

(A V eszprém i P o lgá ri D alegyesület az 
o rszág o s  dalosversenyen .) Amint legutóbb is 
közöltük, az Orsz. Magyar DaloszOvetség az idén 
Bpesten rendezi meg az országos dalosversenyt, 
amelynek II. müdalcsopertjába benevezett a Vesz
prémi Polgári Dalegyesület is. Itt ez a derék és 
törekvő dalegyesület, amely már eddig is nevet 
vívott ki, 42 vidéki dalárdával fogja összemérni 
az erejét a dal nemes versenyében. Ezenkívül 
résztvesz a Weingrubernál lezajló u. n. .sördal
versenyen* is, almi meg 28 dalárdával fog mér
kőzni. Ismérve azt a ' nagy ambíciót, ami a Polg. 
Dalegyesület vezetőségét, karnagyát és dalosait 
egyaránt füti, teljes bizalommal nézünk bpesti üt
jük elé és minden reménységünk megvan, hogy 
azt a  dicsőséget, amit már többizben megszerezlek, 
újabb szép sikerrel szaporítani fogják. — Itt em
lítjük meg hogy az orsz. dalosversenyre a keres
kedelmi miniszter 66 '/t-o s utazási kedvezményt 
engedélyezett, amit csak igazolvány ellenében le
het igénybevenni. Az igazolvány dijtalan, csupán 
hozzátartozók és ksiérOk kötelesek érte 80, a jel
vényért 50 fillért fizetni. A MÁV julius 1.-én, 
szombaton reggel Inditja a kedvezményes dalos
vonatokat a azokra június 22.-ig a Dalosszövetség 
utján még lehet jelentkezni

T E S T E D Z É S .
Jegyek a cserkészdzsem borira.

A táborparancsnokság megállapította a dzsem
bori- belépőjegyek árait, amelyek a következők : 
felnőtteknek vasár- és ünnepnap 2 50, hétköznap 
I '50 P ;  cserkész-szülőknek és ifjúságnak v. és ü. 
150, h. I '— ; nem tibortag cserkészeknek v., ü. 
és h. —'50; zárt csoporlban érkező tanulóknak 
és kísérőiknek h. —'50; autőbelépőjegy v. és ü. 
15 —, h. — 8 — ; állandó bérlet felnőtteknek 
12 —, ifjuságnsk 6 — ; kerékpár- és csomagőrzési 
jegy — 30 P. Ezenkívül lesznek a törvényhatósági 
küldöttségek és a legszegényebb cserkészek szá
mára is jegyek. Szüleik kíséretében érkező, hat 
éven aluli gyermekek nem váltanak jegyet. Sző- 
rakozisi jegyek: mozi: I. hely —'80, II. —'60, 
III. —'40 ; színház: I. 120, II. 1 —, 111. — 80, 
álló —'50 ; aréna-tribünpáholy vas. és ünn. 4 '—, 
hélk. 3 — , I. v. és ü. 2 50, h. 2 — , ff. v. és 0. 
és h. I '5 0 : sportiéri tribün: I. 1'—, II. —'50; 
repülőtér: nézőtér — 50, hangár I — P. A mozi, 
színház és tribünjegyek nem számozotlak. Az ül
tetés az érkezés sorrendjében történik.

A tábori belépőjegyek az IBUSz fiókjaiban 
(menetjegyirodák, ujságárusitó pavillonok és pálya
udvari árusilóhelyek), valamint a MÁV és HÉV 
bpesli pénztárainál és a tábor bejáratainál kapha
tók, de beszerezhetők egyes cserkész-szervek utján 
is. Csak az utóbbiaknál szerezhetők be a cserkész- 
szülők és ifjúság jegyei. Cserkész-szülő jegyet min
den csapat létszáma kétszereséig, ifjúságit a lét
számmal egyező mennyiségben igényelhet. A bpest- 
gödöllői ulra 1 '40 P-ős olcsó tértijegy csak be
lépőjegy fölmutatásával kapható. Szórakozási je
gyek csak a helyszínén válihatók s egynapra ér
vényesek. A dzsemborival kapcsolatban kibocsá
tásra kerülő féldtu hajő- és vasúit jegy váltására 
jogosító igazolvány ára belföldön I 60 P. A ked
vezményes igazolványok a menetjegyirodák fiók
jaiban s a cserkész-szerveknél is beszerezhető.

Labdarúgás.
Vasárnap Szfvárolt a Palotavárosi SE vei 

játszott bajnoki mérkőzést a Fűzfői A C A mér
kőzést az állóképesebb és összeszokotlabb fűzfői 
csapat 5 :1  (1 :1 ) arányban nyerte. Palotaváros 
csak első félidőben voll komoly ellenfél, később 
azonban visszaeselt és Fűzfő megerőltetés nélkül 
javított gólarányán. Gólszerzők: Serfózö (3) Breu- 
er, Jóst. Jók a gólszerzőkön kívül Koch és Anda. 
Biró: dr. ősz.

Pápán a Perutzgyár 6 : 0  (4 :0 )  arányban 
győzött a TIAC fölött. A tartalékos tapolcai csa
pat a lelkes Perutzgyárnak nem volt komoly ellen
fele s a pápai csapat győzelme ily nagy arányban 
is megérdemelt. Gólszerzők: Káldi (3), Vacskó (2) 
és Iker. Jók : Horváth, Ferder, Mayer. (/. /.)

o  V asárnapi labdarugó program . Vasár
nap a Kinizsi a Győri II. kér. SE-vel játsza 
utolsó bajnoki mérkőzését Pápán.

Rádiók, Írógépek résiletflietésre Fodornál!

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

190— 1933. tk. szám.
Á rverési h irdetm ény  kivonat.
Horváth Károly végrehajtatnak Kelemen 

Gyula végrehajtást szenvedő ellen indilotl végre
hajtási ügyében a telekkönnyvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási 
árverést 65 P 80 f tőkekövetelés töke és jár. be
hajtása végett a veszprémi kir. járásbíróság terü
letén levő, Nemesleányfalu községben fekvő s a 
nemesfeányfalui 9. sz. tlkv. betétben A I +  2. sor, 
674, 675. hrsz. a. felveti, Kelemen Gyula (nőt 
Kolontári Lidiával) nevén álló lószágtestre (szőlő 
és szántó a férges dűlőben) 478 P  kikiáltási ár
ban; u. ezen tlkvi belében A +  l. sor, 4. hrsz. 
a. felveit u. annak nevén álló ingatlanra (ház 3. 
sz. a. udvar és gazdasági épülettel a beltelekben) 
1400 P  kikiáltási árban; u. ezen tlkvi betétben 
A +  2. sor, 226. hrsz. a. felvett u. annak nevén 
álló ingatlanra (szántó a belső telek dűlőben) 263 
P kikiáltási árban; u. ezen tlkvi betétben A +  3. 
sor, 707. hrsz. a. felvett u. annak nevén álló in
gatlanra (szántó az országúti dűlőben) 1079 P 5 0  
lill. kikiállási árban; u. ezen tlkvi betétben A +  4. 
sor, 711. hrsz. a. felvett u. annak nevén álló in
gatlanra (szántó az országúti dűlőben) 542 P 50 f. 
kikiáltási árban ; u. ezen tlkvi betétben A -f- 5. sor, 
764. hrsz. a. felvett u. annak nevén álló ingatlanra 
(a laposréti dűlőben) 58 P kikiáltási árban; u. 
ezen tlkvi betétben A +  6. sor, 870. hrsz. a. fel
vett u. annak nevén álló ingatlanra (kert a szent- 
mihályi dűlőben) 53 P  kikiltáai árban. Az árverés 
nem érinti a C. 2. sorszám alatt 3075—1915. tlkvi 
sz. végzéssel özv. Kelemen Pálnész. Balázs Lidiit 
javára bekebelezett haszonélvezeti és kikölményi 
jogot, amely az A. I. 1—2. és + 3 —6. sorsz. a. 
jószágteslekre vonatkozik.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ne
mesleányfalu községházánál megtartására 1933. 
évi julius hó 8. nap jának  déle lő tt 9 ó rá já t 
tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881; LX. 
t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja 
meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehaj
tató érdekében 2603 P 98 f- nél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908: XLI. t. c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 '/ '-á t készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 17a 
§§., 1908: XLI. l.-c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. évi január hó 9.
A kiadmány hiteléül: Dr. UngvAry s. k.

H tlkr  s. k. “ r. ü>. slelaSk.
lütvcuU. 172
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AgyakOnyv.
Sittet Aa: Malasits AnUI kereskedösegéd éa Hor- 

Táth Emma fia Antal, r. k. -  Kéri Károly hentes és mé
száros és Győri Klára leánya Margit, ref. — pálcovics Fe
renc máv. tiszt és Szerencsés Mária leánya Mária Rozália, 
r. k. — Fehér Gábor kömüvessegéd és Főczény Anna 
leánya Mária, r. k. — Kapronczay Gyula bádogos- és 
szerelösegéd és Bors Terézia leánya Mária, r. k. — Dénes 
Erzsébet fia Sándór, r. k. — Deutsch László bórkeresk. 
segéd és Deutsch Erzsébet leánya Sarolta Györgyike, izr. — 
Biró János kertész és Bereczki Borbála fia Miklós János, r. k.

Halálozás Slltöri Karolin 9 napos, ref. — Dukorics 
István ny. várm. fólevéltérnok 76 éves, ág. h. ev. — Pósa 
Endréné Filszeker Teréz 67 éves, r. k. — Horváth Kál
mán ny. máv. altiszt 71 éves, r. k. — Kumli József föld- 
mives 78 éves, r. k. — Hirschfeld Béla fakereskedő 73 
éves, izr. — Illés Ferenc máv. pénztáros 36 éves, ref. -  
Seefischer Jánosné Bátori Anna 55 éves, r. k.

Házasság: Pigler István szobafestósegéd és Lennert 
Mária, r. k. — Németh László földmives, ref. és Mazalin 
Mária bejárónő, r. k. — Keő Ferenc asztaloesegéd és 
Mihály Erzsébet, r. k.

Veszprém megyei város polgármestetere. 
7201—1933. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Veszprém megyei város polgármestere az 

A lmádl-uti lak tanya kibővítési s a laktanya 
mögölt a katonai kincstár részére 36 ló befoga
dására alkalmas Istálló építést munkáinak vállal
kozói bilel igénybevétele utján leendő elvégzésére 
Írásbeli versenytárgyalást hirdet.

Ajánlat csak a városi mérnöki hivatal által 
kiadóit ajánlati minták és költségvetések leihasz
nálásával adható be.

Az ajánlatok .Ajánlat a veszprémi laktanya 
kibővítési és istálló építési munkálataira* felírással, 
szabályszerűen pecséttel lezárt borítékban legké
sőbb ju lius hó 15. nap jának  déli 12 óráig  
kell a városi iktató hivatalba beküldeni. Később, 
vagy távirati utón érkezett, nem szabályszerűen 
kiállított, avagy utóajánlatok nem vétetnek figye
lembe.

Ugyanezen időpontig tartoznak ajánlattevők 
bánatpénzül az ajánlati végösszegűk 2 %  át kitevő 
összegű készpénzt, vagy ilyen értékű óvadékképes 
értékpapírt, esetleg betétkönyvet, avagy elsőrendű 
pénzintézet kezességi nyilatkozatát Veszprém me
gyei város pénztáránál letétbe helyezni, s erről 
szóló letéti nyugtát az ajánlathoz csatolni.

Azok az ajánlattevők, akik Veszprém megyei 
város közönségének hasónló munkát nem végez
tek, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak megbíz
hatóságukat az illetékes kereskedelmi és iparka
mara bizonylatával igazolni.

Az ajánlatok a városház I. em. 2. sz. hiva
talos helyiségében 1933. évi julius hó 15. napján 
déli 12 órakor fognak felbontatni. Az ajánlatok 
felbontásánál az ajánlattevők, vagy igazolt kép
viselőik jelen lehetnek.

Az ajánlati űrlapok és egyéb vonatkozó ira
tok, tervek, rajzok a városi mérnöki hivatalban 
20 P-ért beszerezhetők, ahol a hivatalos órák alatt 
(d. e. 8— 12-ig) a kiírásra vonatkozó minden fel
világosítás megkapható.

Ajánlattevők ajánlataikkal a felbontás napjá
tól számított 90 napig maradnak kötelezettségben, 
felebbezés esetén a végleges döntésig.

A város közönsége fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a beérkező ajánlatok közül az árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy 
■ pályázat eredményét meddőnek jelentve ki, uj 
pályázatot Írhasson ki.

Egy ajánlattevő sem követelheti, hogy a szál- 
l'tás, vagy munkálat egészen, vagy részben neki 
ítéltessék oda és jelen szabályzatnak akár az el
járásra, akár az odaítélésre vonatkozó határozmá- 
nyai megsértéséből netán előállton kár (elmaradt 
haszon) megtéritését az ajánlattevők sem a hiva
taltól, sem annak közegeitől nem követelhetik.

Ha a nyertes ajánlattevő a hozzá Intézett 
felhívás vételétől számított 8 nap alatt az előirt 
biztosítékot le nem tenné és a szerződést alá nem 
Írná, őt vtsszalépeltnek kell tekinteni. Ebben az 
esetben a munkálatra vonatkozó minden Igényét 
elveszti és a városnak jogában áll az általa esetleg 
letett bánatpénzt bírói közbenjárás nélkül vissza
tartani, az esetben pedig, ha a munkálat más utón 
csak magasabb egységárak vagy végösszeg mellett 
lenne teljesíthető, úgy ajánlatnyertes a különböze
iét is megtéríteni tartozik.

Egyébként a Közszál Irtási Szabályzat 16. és 
17. §-ai az irányadók.

Veszprém, 1933. évi junius hó 14.
Dr. Berky Miklós s. k., 
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U e g h i f ó .
Á M eiögudasigi Kereskedelmi és Iparbank 

Részvénytársaság
D evecser

IX. évi ren d es k ö z g y ű lé sé t
Devecserben, a Devecseri Kaszinó helyiségében 
1933. jun ius 27. nap ján  délelőtt fél 11 ó rako r 
tartja, melyre az alant olvasható figyelmeztetésre 

való utalással a t. részvényeseket meghívja
az Igazgatóság .

A közgyűlés tá rg y a i:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvé

nyes felkérése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1932. 

űzletévi jelentésének tárgyalása, 1932. flzlefévi 
mérleg- és eredményszámla megállapítása, a záró
számadások jóváhagyása, halározalhozatal a tiszta 
jövedelem hovafordilása iránt, az igazgatóságnak 
és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadása.

3. Az alapszabályok módosítása a 31., 32„
33., 34. §-ok teljes kihagyása által.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 3—3 
évre történő választása.

5. Alapszabályszerüleg beadóit indítványok.
Figyelmeztetés. Azon részvényesek, kik a közgyűlésen 

résztvenni és szavazati jogukat gyakorolni kívánják, köte
tesek részvényeiket legkésőbb 2 nappal a közgyűlés meg
tartása előtt az intézet pénztáránál igazolási jegy ellené
ben letenni. A letéteményezett részvények az elismervény 
visszaszolgáltatása ellenében a közgyűlés befejezése után 
vehetők vissza.

M érleg-szám la 1932. decem ber 31.-én.
Vagyon:

Pénzkészlet
készpénzben ........................... P 2.59352
idegen pénznemekben ........... ,  60 89 P 2.654 41

Követelések pénzintézeteknél........................... „ 156 33
Értékpapír ......................... .. ...........  — ,  9 6 0 —
Váltótárca

jelzálogilag biztosítva ......... P 227.247’ —
kezességgel biztosítva — __  „ 168.929~64 „ 396.176’64

Folyószámla a d ó s o k ........................................... „ 23.44057
Berendezés ... — ...................................  — „ 456'40
Átmeneti tételek

előre kifizetett kamatok ... P  1.892 62
hátralékos kamatok .........,  4.636’54 „ 6.529 16

____________ P 430.373-51

Teher :

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szab ad k ézb ő l CT

Ju tá n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u. 6 óra után helyszínen lehet.

Hirdetés.
A városi adóhivatal a kormánynak a legújab

ban megjeleni adókedvezményi rendeletéit a kö
vetkezőkben leszi közhírré.

I. A legalább 25 ’U-ot hadirokkantak, hadi
árvák és hadiözvegyek, valamint a vitézaégi érem
tulajdonosok és a Károly caapalkeresztesek adó- 
kedvezményben részesülnek, amennyiben a terhűkre 
kivetett földadó, házadó és általános kereseti adó 
együttes évi összege az 50 pengőt meg nem ha
ladja. Rokkantak, özvegyek és árváknál a határ 
100 P. A Károly csapatkereszteseket a kedvezmény 
csak akkor illeti meg, ha igényjogosultságukat 
eddig már igazolták, — a többi jogosultaknak az

Veszprém vármegye alispánjától- 
11768—1933. szám.

1933. évi 3500 VII. a. számú P. M. rendelet azon
ban megengedi, hogy adókedvezményre való igé
nyűket folyó évi junius hó 30.-ig igazolhatják. 
Akik rokkantellátási adómentességre vonatkozó ked
vezményűket már igazolták, azoktól újabb igazo'ás 
már nem szükséges, akik azonban még nem je
lentkeztek, azok eredeti igazolványukat és annak 
egyszerű másolatát a városi adóhivatalnál jun ius  
30-lg bemulatni kötelesek.

II. Minden adózót, az előírás Összegére való 
tekintet nélkül m inden gyerm ek u tán  5-5 °/o 
adómérséklés illet meg az esetben, ha az adózó 
háztartásában élő és önálló keresettel nem biró gyer
mekei vagy unokáinak szám a négynél tó bb . A 
kedvezm ény az  ö töd ik  gyerm ektől szám ítan 
dó. Ezen kedvezmény a hadirokkantakat, hadi
özvegyeket, hadiárvákat, Károly csapatkereszteseket 
és vitézaégi éremtulajdonosokat ezeknek előbb jel
zett külön adókedvezményén felül illeti meg a 
négynél több gyermek után. Az 1933 évi 52 700/VII. 
a. sz. P. M. rendelet értelmében felhívjuk a négy
nél több gyermekes igényjogosultakat, hogy az 
adómérséklés elnyerésére leendő bejelentéseiket a 
városi adóhivatalnál folyó évi junius 30.-ig köte
lesek megtennni.

Veszprém, 1933. junius hó 14.
168 A városi ad ó h iv a ta l.

Részvénytöke ........................... _  ...  P  50.000*-
Tartaléktöke ...........................
Betétek — ... ._  P 6.810*-

takarékbetét ........................ P 85.514-22
folyószámla betét ................... _ 13.464 40 .  98.978 62

Visszleszámitolás........................... .............. „ 26I.392--
Folyószámla hitelezők ........... ................. „ 7.935 44
Fel nem vett osztalék ...........
Átmeneti tételek

...................... 1.589 97

előre bevét, kamatok ........... P 3.457 40
kincstár illetékkövetelése 131 60 .  3.589-—

Nyereség .. ... . .. .  .78-48 
P 430-373-51

Eredm ény-szám la 1932. decem ber 31.-én.
Költség:

Kifizetett kamatok
betétek után ................ .. — P  6.463 55
visszlesz. váltók után ........... „ 21.080 52
folyószámla hitelezőknek ... .  2.298-12 P 29.842M9

Tiszti fizetések ................ .. ........................... „ 7.830*—
Közterhek

adók és illetékek ... ........... P 2.872 52
betétkamat i l le té k ................ .. .  323*30 .  3.195 82

Házbér ... . .. -  ... . ..  ........................... .  350 -
Űzleti költség ...  ..................  . . ..................... 3.068-74
Leírás berendezésből ...........................  _  „ 50-69

Nyereség ................... ,_______ 7848
P 44.415-92

Jövedelem:
Bevételezett kamatok

váltóadósoktól... ._  ...........P  40.624 50
folyószámla ad ósok tó l...............  1.643-94 P 42.268 44

Bevételezett jutalékok ._  ...........  _ . ... „ 66 37
Nyereség áthozat 1931. é v rő l........................... .... 2.081 II

____________ P 44.415-92

Az Igazgatóság .
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk 
Devecser, 1933. |unlus hó.

167 A felügyelő-bizottság.

Pályázati hirdetés.
Veszprém megyei város képviselőtestülete ál

tal általam később megállapítandó időben megtar
tandó részleges tisztujitás alkalmával betöltendő 
és a rendes tisztujitás alkalmával be nem töltött
egy tanácsnoki (adóügyi) óa egy  
■dótiazti (fo rg a lm i adóhivatal

hoz beosztott)
állásra pályázatot hirdetek.

A képviselőtestület mindkét tisztviselőt élet
fogytiglan választja.

A betöltendő állásokkal az 1927. évi V. t.-c. 
alapján hozott és belflgyminlszterileg is jóváhagyóit 
képviselőtestületi véghalározalok által megállapiioft 
illetmény — pőtillelmény is — van egybekötve.

A betöltendő állások minősítési kellékeit az 
1929. évi XXX. t.-c. 6 5 -6 7 . §-ai és a szervezési 
szabályrendelet rendelkezései írják körűi.

Akik a felsorolt állásokra pályáznak, pályá
zati kérvényükéi, a megfelelő okmányokkal, magyar 
állampolgárságukat, erkölcsi és politikai megbíz
hatóságukat és eddigi közszolgálstukat igazoló 
bizonyítványokkal felszerelve hozzám, mini a ki
jelölő választmány elnökéhez címezve, f. évi julius 
hó  3. n ap jának  déli 12 ó rá já ig  Veszprém me
gyei város polgármesteri hivatal iktatójába nyújt
sák be.

A kellően lel nem szereli, vsgy a megállapí
tott határidőn lul beérkező pályázati kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak.

A város szolgálatában álló egyéneknek a 
megjelölt okiratokat pályázati kérvényükhöz mel
lékelni nem szükséges.

Veszprém, 1933. évi junius hó 14.
D r. H orváth Lajos k., 

n i  alispán.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Lapiulajdonot a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


