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Az „egység" pártja.
A Nemzeti Egység Országos Pártja, vagy 

— ahogyan többen még most is szokták ne
vezni — az „Egységes Párt“ kedden tartott ér
tekezletén olyan megítélésben és elismerésben 
részesült, ami méltó elégtételül szolgálhat a 
hosszú éveken ét tűrt kissebbitéssel szemben, 
és  — nézetünk szerint — nagy kihatással le
het az  országban folyó szervezkedésére is. 
Az igazságos bírálatot és elismerést nem kisebb 
em ber juttatta szám ára, mint Gömbös Gyula 
miniszterelnök, a  párt vezére, aki leghivatottabb 
annak  m egállapítására, hogy a párt miként 
tám ogatja azokat a  nagy horderejű, messzire 
világitó elgondolásokat, amiket ő a  Nem
zeti M unkaterv célkitűzésévé telt. Gömbös 
Gyula köszönetét mondott a párt mindenkori 
hathatos tám ogatásáért és kijelentette, hogy 
m ár kormányralépése idején bizolt ennek a 
pártnak további történelmi elhivatottságában és 
m a is meggyőződése, hogy az elkövetkező idők
ben is be tudja tölteni azt a hivatását, amelyet 
a  sors számára kijelölt.

Nagyjelentőségű Gömbös Gyulának ez az 
elismerése. A kormányzópártot ugyanis — 
am int azt a  miniszterelnök is hangoztatta — 
„a m últban is állandó kritika érte és éri ma 
is" az  ellenzék részéről, s — összetétele miatt — 
különösen annak .egységes" elnevezését szok
ták gúny tárgyává tenni. Ma pedig ugyanebből 
a z  okból a  nemzeti egység megteremtésére irá
nyuló szándékának tisztaságát szeretik kétség
bevonni. Pedig éppen itt volt és van a  nagy 
tévedés, amit szívesen m egbocsátanánk, ha 
annak  jóhiszeműségéről meggyőznének ben
nünket.

Való igaz, hogy az „Egységes Párt", amely
nek gerincévé gróf Bethlen István a  kisgazda- 
társadalm at tette meg, tízéves korm ányzása 
alatt mind több olyan politikai és társadalmi 
tényezőt vonzott m agához, akik a  m egalakulá
sakor talán még nem voltak egy véleményen 
az  akkori miniszterelnökkel, s ennek a párt 
„Keresztény-Keresztyén" címében is megjelölt, 
az  idők folyamán mindinkább tisztulttá vált vi
lágnézeti szem pont sem állotta útját. Voltak az 
Egységes Pártban arisztokraták és egyszerű 
szárm azású falusi polgárok, a  néhéz- és kis
ipar, kereskedelem, kultúra stb. képviselői is 
helyet foglaltak benne, voltak ó-liberális, kon
zervatív és haladó, voltak legitimista és szabad- 
királyválasztó tagjai, voltak benne katolikusok, 
protestánsok, izraeliták és igy tovább. S amikor 
Gömbös Gyula, hatalm as nemzeti evolúciós 
program jának megvalósítására, újraszervezte a 
Pártot, a  párt tagjai mégjobban megszapo
rodtak. Sőt még az  sem riasztott el senkit, hogy 
Gömbös Gyula m ár kifejezetfen a  „keresztény 
v ilágnéze tte t vallotta, a  nemzeti érdekek hang
súlyozása mellett, a  párt vezérelvéül, ellenke
zőleg, ez még több bizalmat és reménységet 
keltett a  párt jövőbeni m űködése iránt.

De hiszen éppen ezeknek az  elveknek és 
érzelm eknek különbözősége a  leghatározottabb 
cáfolata annak az  állításnak, hogy a párt nem

volt egységes, mert ha  ez az egység hiányzik, 
a  párt nem birt volna tiz hosszú esztendőn át 
uralmon maradni. És nem lett volna képes a 
Gömbös Gyula által meghirdetett Nemzeti Egy
ség jegyében megfiatalodni és megizmosodni. 
A pórt különböző nézetű tagjai között ugyanis 
egyetlen sem volt olyan, aki a maga érzéseit 
és fölfogását — még az Egységes Párt idejé
ben is — a nemzet egyetemes nagy érdekeinek 
ne tudta volna alárendelni, és még kevésbé 
van ilyen a  Nemzeti Egység Pártjában, amely
nek lónglelkü vezére. Gömbös Gyula nagyszerű 
terveivel, izzó hazafisógával és becsületes őszin
teségével elsősorban a  párt tagjainak lelkét hó
dította meg. Ezért sokan helyesbítették — vagy 
divatosan ; „revideálták* — eddigi fölfogásukat 
és követték uj vezérüket. Mert a téves állás
pont beismerése és helyesbítése nem szégyen 
és nem kigunyolni való, sőt arra a  lovagiasság 
és a  keresztény szellem is kötelez, amire maga 
Gömbös Gyula is nemes példát adott. És bizony 
nagy a  szám a azoknak az ellenzéki politiku
soknak is, akik a  múltban, vagy napjainkban 
ugyanezt megcselekedték. Akik pedig nem ér
tettek egyet vele, azok nem követték. De olyan 
áruló eddig egy sem akadt a kormányzópárt
ban, aki csak azért lépett volna be. vagy m a
radt volna bent, hogy a párt nevével takarózdva, 
a  saját vagy m ások érdekében bomlasztó intri
kót folytasson. Ilyet a pórt bizonyára meg sem

tűrne soraiban, ahogyan a miniszterelnök is 
kijelentette, hogy „konjunkturális tényezőkkel 
nem kivan.

A keresztény világnézet pedig egy, a nem
zet boldogulásáért küzdő párt keretében nem 
jelentett és nem is jelenthet egyebet, mint a ke
resztényetika érvényesítését az egész magyar élet
ben. És szeretetet, m inden,anemzet egyetemében 
élő és nemzetéért dolgozó magyarnak testvéri sze- 
retetét. A keddi pártértekezleten a miniszterel
nök a rosszakaratú híresztelésekkel szemben 
ismételten hangoztatta, hogy a  Nemzeti Egység 
Pártja „nem felekezeti alapon épül föl" és hiába 
is akarnak ilyen felekezeti tendenciákat bele- 
magyarázni a  párt szervezkedésébe, „annak 
semmiféle hátsó gondolata nincsen.

„Nyílt és világos a  szervezkedés célja; 
egy egészséges, nemzeti társadalom és egész
séges m agyar közvélemény kialakítása" — mon
dotta a  miniszterelnök, s aki ezek utón sem 
érti meg, hogy a Nemzeti Egység Pártjának 
éppen azért van legelsősorban joga a  nemzeti 
egység megvalósításéra, mert a  párt maga mu
tatott példát, hogy a  szent nemzeti érdek min
dent háttérbe szőrit; és aki nem hiszi, hogy 
Gömbös Gyula, aki meghódította és nemzeti 
egységbe tömörítetté a  pártját, ugyanezt meg 
fogja tenni az egész nemzettel is. — az nem 
is akarja ezt megérteni és elhinni. Hála Isten
nek, kevesen vannak ilyenek.

A Nemzeti Egység Pártjának zászló 
bontása vármegyénkben.

A Nemzeti Egység Pártjának országszelte 
imponáló lelkesedéssel folyó szervezkedéséből 
Veszprémvármegye hazafias közönsége is kiveszi 
a részét, s megértve a nagy idók nagy követel
ményeit, vallási és társadalmi külOmbOzdségre 
való tekintet nélkül, lelkesedéssel sorakozik Göm- 
Oyula miniszterelnöknek kibontott vezért zászlója 
alá. Sót tekintélyes számmal vannak olyan magyar 
hazafiak is, akik félretéve eddig vallolt politikai 
meggyózódésüket, sietnek a nemzeti egység meg
teremtésére irányuló mozgalmat Önzetlen odaadás
sal támogatni, mert éppen a miniszterelnöknek több
szörösen hangoztatod kijelentéséből megértenék, 
hogy itt most tulajdonképen nem egy párt meg
alakulásáról, hanem a meglévő és Összességükben 
eredményesen haló nemzeti erők Összefogásáról 
van szó.

A vármegyénk veszprémi, zirci és enyingi 
választókerületeinek szikhtlytin végbement zászló
bontásokról már beszámoltunk. Alábbi tudósítá
sainkban a Devecstrben és Pápán végbement pátt- 
alakitásokat közöljük, egyúttal pedig megkezdjük 
a választókerületek egyes községeiben megtörtént 
szervezkedések közlését is, aszerint, ahogyan azok
ról az értesüléseket kaptuk.

Devecser.
Devecsetben a mull héten volt a zászlóbontó 

naggyülés a községháza tanácstermében, amely 
szorongásig megtelt, löt még az udvaron is nagy 
lOmeg helyezkedett el. A gyűlést dr. Tóth Béla, 
a vezér által kinevezett helyi elnOk nyitotta meg, 
ami után dr. Schanál Károly ny. államtitkár, a de- 
vecseri kerület illusztris képviselője mondott szár.

nyaló és viharos lelkesedést kiváltó beszédet. Ki
fejtene, hogy a Nemzeti Egység Pártjának föladata 
nem más, mini QOmbOs Gyula miniszterelnök 
Nemzeti Munkatervének végrehajtása, az utóbbi 
pedig a nemzet egyetemes érdekeinek szem előtt 
tartásával és minden értékes nemzeti erő fölhasz
nálásával a magyarság szebb és boldogabb jövő
jének kiépilését szolgálja, az Ősi hagyományok 
tiszteletben tartása mellett, de a korszerű és mel
lőzhetetlen haladás elvének alapján. Kiemelte a 
kormány eddigi működésének számos, különösen 
a gazdákra jótékony hafásu eredményét és han
goztatta, hogy csak akkor érhetünk el célt és a 
kormány is csak úgy tud megfelelő erőt kifejteni, 
ha a nemzet nagy többségét maga mögött látja. 
A beszéd nagy hatást tett a hallgatóságra, akik 
lelkesen ünnepelték Gömbös Gyula miniszterelnö
köt és szereteti képviselőjüket. Majd megtörtént a 
Nemzeti Egység Pártja devecseri tisztikarának 
megválasztása, akik azulán lelelték a szokásos 
fogadalmat. A névsor a következő: elnök : dr. Tóth 
Béla; társelnökök: dr. Zakariás János és dr. Sza- 
lay László; alelnOkök: Balogh Mihály, Koncskó 
Zollán, Kovács István, Markos Gyula, Mauthner 
Hermán és Vághy Lajos; pdrttitkdrok: Tánczer 
Lajos és Wollmann Dániel. Ezenkívül alakítottak 
még 56 tagú választmányt.

Pápa.
A Nemzeti Egység Pártjának pápai szerve

zete vasárnap délután tartolta alakuló gyűlését, 
óriási érdeklődés melleit, a Levente Otthon zsúfo
lásig megleli nagytermében. Az egybegyűltek lel
kesedéséi fokozta, hogy megjeleni a pártalakitáson 
dr. Ktnessey Pongrác, vármegyénk főispánja is.
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Karlovitz Adolf kormányfőtanácsos, választókerületi 
elnök i s  vitéz Draskóczy István ny. allábornok, 
helyi elnök hazafias lendaletü megnyílója, illetőleg 
székfoglalója után dr. Ángyán Béla ny. államtit
kár, a pápai kerület kitünó képviselője mondott 
nagyhatású beszédet, amelyben ismertette Gömbös 
Gyula miniszterelnök célkitflzéseit. Ezeknek — 
úgymond — egyik sarkalatos pontja a revízióra 
való törekvés békés eszközökkel és kalandok ki
zárásával, ezenkívül külföldi kapcsolatok megte
remtése. A viharos telszéasel kísért beszéd után 
Szűcs Dezső ref. kollégiumi tanár, volt nemzetgy. 
képviseld mondott lelkesítő beszédet, majd Kar- 
tovitz Adolf indítványára táviratilag üdvözölték a 
miniszterelnököt és az országos pártelnököt. A 
párt tisztikara, akik a fogadalmat is letették, a 
következő: elnök: vitéz Draskóczy István; pápai 
vezető titkár: vitéz Karcsay Béla; községi elnö
kük : dr. Kende Ádám, Jilek Ferenc, Darány 
Ágoston, Kuttel Nándor és Mihály Sándor. A vá
lasztmány 300 tagból áll.

V e szprém i választókerület.
K ádártán  a Nemzeti Egység Pártja junius 

18.-án tartotta zászlóbontó közgyűlését s a nagy 
eső ellenére igen nagy számmal gyűltek össze a 
tagok. Farkas Endre ref. lelkész, elnök lelkes be
szédben hivla föl a párt megalakítására a község 
lakóit, majd a szervezkedés céljait dr. Priegl 
László veszprémi kerületi párttitkár ismertette. 
Bolla Oéza malomtulajdonos, helyi titkár tett ja
vaslatot a választmány megalakítására, mire a köz
gyűlés kimondta a Nemzeti Egység kádárlai helyi 
pártjának megalakítását s megválasztotta 25 tagú 
választmányát. A közgyűlés a választmányi tagok 
és a körzeti titkárnak megválasztott Balogh József 
tanító fogadalomtételével, a .Himnusz* eléneklése 
után, lelkes hangulatban ért véget.

V árpalo tán  szintén junius 18.-án bontott 
zászlót a Nemzeti Egység Pártja. Az Erzsébet- 
szálló hatalmas termét zsúfolásig megtöltötte a 
mintegy 500 főnyi közönség. Farkas János gyógy
szerész, helyi elnök lelkes és nagyhatású beszéde 
után, amelyben méltatta Gömbös Gyula érdemeit 
és történelmi visszapillantást vetett a magyarság
nak pártokra tagozódása okozta károkra, amelyek 
a nemzet testét is szétszaggatták, a valódi nem
zeti egység megteremtésére hívta fel a megjelen
teket. Molnár János vezető titkár a gazdák nevé
ben szólalt fel éa Ígérte ezek támogatását. A gyű
lés lelkesedéssel mondta ki a párt megalakulását 
és megválasztotta tisztikarát. Alelnökök: Tobak 
Ferenc, Mórocz György, Blazsek Károly és Zalai 
György leitek, körzeti titkároknak megválasztattak: 
Filipeta Dénes, Váradi Jenő, Koch Aladár és Ko
vács János. Ezenkívül 16 tagú választmány ala
kult a párt ügyelnek intézésére.

valódiság 
van bevésve.
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Sóly község választói ugyancsak junius 18.- 
án bontottak zászlót a Nemzeti Egység mellett. 
Takács Jenő elnök a nemzeti erők összefogásáról 
tartott hatalmas beszéde után a község polgárai
nak nagyobbik fele kimondta a párt helyi szer
vezetének megalakítását és megválasztotta tiszti
karát. Alelnök lett id. Oubicza Ferenc, titkár Vajda 
Sándor és 14 tagú választmány alakult a párt- 
ügyek intézésére.

K irályszentlstvánon junius 25.-én alakult 
meg a Nemzeti Egység Pártjának helyi szervezete, 
Szombathy István ref. lelkész, elnök és Kuka Lajos 
vezető titkár vezetésével. A község lakosságának 
95 százaléka csatlakozott a mozgalomhoz, akik
nek nevében Lángi Lajos bíró és Csaláry Károly 
adlak kifejezést örömüknek és Ígérték Gömbös 
Gyula miniszterelnök célkitűzéseinek támogatását. 
A szervezés közelebbi céljait dr. Priegl László 
kerületi párttitkár ismertette, majd itt is a tisztikar 
megválasztása következeit. Alelnök lett Csatáry 
Károly, körzeti titkár Szabó József tanító, ezen
kívül 7 tagú választmány alakult.

B alatonalm ádi hazafias közönsége impozáns 
módon, nagy tömegben vonult fel julius 2.-án a

Helyet a fiataloknak!*
A szokatlanul hűvös időjárás éa a többnyire 

borús égboltozat miatt alig vettük észre, hogy 
immár elmúlt Péter-Pál napja, amikor rendes kö
rülmények között a földműves nép megkezdi az 
aratás munkáját s egy év keserves és verejtékes 
munkájának eredményekép az érett kalászok meg
indulnak a magtárak felé. Péter és Pál napja min
denkor jelentős ünnepe volt ennek az országnak, 
melynek jóléte, boldogulása nagyrészben az ekkor 
meginduló aratástól, a termés eredményétől függ 
8 ha ez a nap az idén az időjárás mostohasága 
miatt nem is jelenti mindenütt a kalászérlelés és 
a termésbetakaritás időpontjának kezdetét, mégis 
örömmel üdvözöljük ezt az ünnepet, mert a nem
zeti életnek egy másik, nem kevésbé fontos terü
letén értékes aratást, valóságos és régen várt meg
újhodást hozott. Örülünk annak, hogy a kormány 
az államháztartás nehéz helyzete ellenére módot 
talált arra, hogy a köztisztviselők előléptetései so
rán uj alkalmazási és munkalehetőségeket teremt
sen a magyar fiatalság részére, azok részére, akik 
egyetemi, főiskolai diplomával, vagy középiskolai 
bizonyítvánnyal kezükben már évek óta az elhe
lyezkedés minden reménye nélkül, kétségbeesetten 
néztek sivár és kilátástalan lövőjük elé. Trianoni 
Magyarország egyik legnagyobb gondja és teher
tétele a magyar fiatal értelmiség rettenetes munka
nélküliségének problémája s ha arra gondolunk, 
hogy az elmúlt esztendőkben mennyi tanácskozás, 
vita, ankét és egyéb megbeszélés folyt le ennek 
a kérdésnek megoldása érdekében — sajnos va|mi 
kevés eredménnyel —, akkor valóban az egész 
nemzeti közvélemény őszinte örömmel fogadhatja 
a kormánynak azt a dicséretes és elismerésre- 
méltó elhatározását, hogy végre utat és helyet ki- 
ván törni azoknak a fiataloknak, akikel eddig a 
nyomorúságos viszonyok a nemzeti életből kire
kesztettek.

Az élet természetes rendjét követte a kor
mány akkor, amidőn a szolgálati idejüket betöltött 
és munkájukban megöregedett, idős tisztviselőket

* Tiszteletreméltó helyről kaptuk és készségesen 
közöljük ezt a cikket, amelynek általunk is  aláirt e lgon
dolásai természetesen nem zárják ki, hogy ott, ahol egy 
közület gazdasági érdekei megkívánják &  a „kiszolgált* 
tisztviselő agilitása lehetővé teszi, a jó öregeket meg ne 
becsüljük.

.Hattyú* színházépületében tartó t alakuló köz
gyűlésre, amelyen résztvetl Piatsek Jenő megyei 
titkár és Farkas János gyógyszerész vezetésével a 
várpalotai párttagozal küldöttsége. A gyűlést Ru- 
szinkó Adám izzó hazaszeretetlől álhatott beszéde 
nyitotta meg, ma|d Rátz Károly titkár ismertette 
a szervezés célkitűzéseit. Korompay Lajos kerületi 
elnök a pártfegyelemről beszéli, dr. Priegl László 
kerületi titkár pedig a reálpolitikai célkitűzéseket 
ajánlotta a gyűlés figyelmébe. A gyűlés többször 
félbeszakította a beszédeket Gömbös Gyula lelkes 
és megújuló éljenzésével, akit táviratban is üdvö
zölt. A tisztikar a következőképen alakult meg: 
elnök: Ruszinkó Ádám ; alelnökök: Plemenitasz 
Endre és Johannidesz Károly; vezető titkár: Rátz 
Károly; körzeti titkár: Bagoly Béla. Ezenkívül 8 
tagú választmány intézi a párt ügyeit. A gyűlés a 
.Himnusz* eléneklése után, a Nemzeti Egység és 
Gömbös Oyula éljenzésével, lelkes hangulatban 
oszlott szét.

Enyingi vá lasztókerület.
Siófokon junius 15 -én volt a Nemzeti Egy

ség Pártjának alakuló közgyűlése, amely lelkes 
hangulatban folyt le. A megalakulás kimondása 
után megválasztották elnökké Wohlmuth Imre 
plébánost, alelnökké Röschenthaler Sándort és Soós 
Györgyöt, vezető párttilkárrá Csamogurszky Dezső 
takarékpénzt, igazgatót, titkárokká pedig Kőszegi 
Józsefet és Bognár Györgyöt.

B alatonfőkajáron  junius 25.-én bontotta ki 
zászlaját a Nemzeti Egység Pártja. A nagyszámban lá
togatott népgyűlést a Siófoki Dalárda nyitotta meg a 
„Hiszekegy gyei, majd Lehrer Alfréd helyi elnök is
mertette Gömbös Gyula vezér nagy elgondolását a 
nemzeti egységről. Ezt gróf Festetics Sándornak, a 
kerület népszerű képviselőjének nagyhatású és lel
kes tetszéssel kisért beszéde követte, amelyben 
rámutatott a nemzeti egység céljaira és szüksé
gére, majd a gazdasági válság okaira és gyógy
módjaira mutatott reá. Ezután megválasztották a 
tisztikart s végül a dalárda a .Himnusz‘ -t éne
kelte el.

az őket feltétlenül megillető nyugállományba jut
tatta s ily módon igyekezett állásokat biztosítani 
az elhelyezkedésre váró fiatalságnak. Minden tisz
teletünk és nagyrabecsülésünk ellenére, amelyet a 
hosszú évtizedekre menő munka után elért öreg
kor iránt érzünk, mégsem tagadhatjuk, hogy a 
magyar életben az utóbbi évek folyamán bizonyos 
egészségtelen eltolódás, a korosztályok aránytilan 
és természetellenes megoszlása állott elő, amely 
erősen megduzzasztotta a munkában lévő és az 
idősebb nemzedékekhez tartozók számát s ezzel a  
fiatalok elől eltorlaszolta a munka, a nemzeti ter
melésben való részvétel lehetőségeit. Ez az állapot 
pedig mérhetetlen veszélyeket rejt magában az egész 
nemzetre nézve, meit a fiatalság reményeinek és élet- 
lehetőségeinek elsorvasztásával a nemzet jövőjét fe
nyegeti. Nem szabad felednünk, hogy ez a fiatalság 
nemcsak várományosa e nemzeti jövőnek, hanem 
egykor annak hordozója is lesz, s egyetlen nép sem 
boldogulhat úgy, ha az élet küszöbén álló, friss 
eróklól és elhalározásoktül duzzadó fiatal nem
zedéket a nemzeti életfolyamatból kikapcsolja. Euró
pában minden válság és zűrzavar ellenére két or
szág halad a megújhodás utján. Az egyik Olasz
ország, amely már tizenegy évvel ezelőtt egy párat
lan tehetségű államférfiu irányítása melleit a fasiz
musban lelte meg a fejlődését és boldogulását, a  
másik Németország, amely sok vívódás és viszon
tagság után a nemzeti szocializmus eszméjében 
talált önmagára. Mindkét ország és mindkét moz
galom elsősorban a fiatalság lendületével és tett
erejével érvényesült, s ugyancsak a fiatalok térhó
dítását és előtérbejuttatását lűzte ki céljául.

Magyarországon is szükség van a nemzett 
élet vérkeringésének felfrissítésére, szükség van 
arra, hogy minél több kiérdemesült öreg helyére 
friss agyak és pihent izmok kerüljenek, meri a  
magyar nemzetre még nagy feladatok és kemény 
munka elvégzése vár, s ehhez a küzdelemhez sok
sok fiatal erőre, el nem használt, az élet robotjá
ban meg nem kopott energiára van szükség Ami
dőn tehát őszinte örömmel üdvözöljük a kormány 
ezirányu kezdeményező lépéséi, egyben szüksé
gesnek és kívánatosnak tartjuk a magyar nemzet 
jövője érdekében, hogy ezt a lépést, ezt a szerény 
kezdetet további hasonló intézkedések kövessék. 
Hslad|on a kormány tovább a megkezdeti utón, amely 
remélhetőleg utánzásra és meguivlelésre fog találni 
a nemzeti élet többi területein, a törvényhatósá-



1933. julius VESZPREMVARMF.r.YF (XXXV. LVili,—28. szám.) 3.

•oknál a i  és kereskedelmi vállalatoknál, a 
bankoknál áa mindenütt, ahol magyar agyak át 
magyar keiek dolgoznak a magyar jövő érdeké
ben Legyen az uj életre vágyó magyar nemzet
jelazava: helyet a fiataloknak I (s )

i  Yeszprémi Polgári Dalegyesület sikere az

A máaodlk m űdalcsoportban  az  elsó, a  sö r
versenyben a  m ásod ik  d ija t nyerte . — A De- 
vecserl Rém. K át. D aloskör é s  a  V árpalotai 
Iparos D a lárd a  is  szép  eredm énnyel ver

senyze tt.

A Veszprémi Polgári Dalegyesület, székvá
rosunknak ez a mind szebb fejlődést tanúsító 
dalárdája, ismét bizonyságot tett arról, hogy arra 
a meleg szeretetre és megértő támogatásra, ami
ben a város hatósága és közönsége egyaránt 
részesíti, méltán reá is szolgált. A nemes ambíció, 
amely karnagyait és dalosait egyaránt füti, a 
Bpesten lezajlott országos dalosversenyen újabb 
babérral gazdagította törekvéseiket s az elért szép 
eredményt tekintve, — bízvást elmondhatjuk —, 
hogy a Polgári Dalegyesületnek ez a bpesti útja 
ismét diadalut volt.

A dalárda a mull szombaton indult el az 
Orsz. Magyar Dalosszövetség által rendezett or
szágos dalosversenyre s a dalárdát elkísérte Vesz
prémből dr. Berky Miklós polgármester is, vala
mint Gaal Sándor, a királydijas Veszprémi Dal- 
egyesület karigazgatója, akit a bírálóbizottságba 
jelöltek, Bpesten pedig csatlakozott hozzájuk dr. 
Zslgmond Gyula, a nagyvázsonyi kerület ország
gyűlési képviselője. A Polgári Dalegyesület a Fő
városi Operettszinházban végbement dalosverse
nyen a II. műdalcsoportba nevezett be s itt 42 
elsőrendű dalárdával vett részt a versenyben, a 
versenyző dalárdák mintegy 90 tagjával együtt. 
Ezek között a dalárdák között voltak a többek 
között az elismerten kiváló Weisz Manfréd gyár, 
a BESZKARI, a Tungsram stb. dalárdák s a 
Polg. Dalegyesület sikerben mégis megelőzte eze
ket. A II. csoport vándordíját is vidéki dalárda : 
a Miskolci Mozdonyvez tők Otthonának Dalárdája 
vitte el, majd az első díjért folyt küzdelemben a 
hat nyertes dalárda közül kelten 40 ponttal, né
gyen pedig 39 ponttal végeztek. Ez utóbbiak kö
zött van a Veszprémi Polg. Dalegyesület a maga 
39 pontjával, ami olyan kiváló zenei teljesítmény, 
hogy — bár bíztunk dalárdánk tudásában — 
meghaladja reménységeinket Dicséret érte Rhosóczy 
Rezsőnek, a jeles karnagynak s a dalárda minden 
egyes tagjának.

A derék veszprémiek azonban az u. n. „Sör- 
dalversenyében is kitettek magukért, amely a 
Weingrubernél megtartott selejtező után, az Angol
parkban folyt le. Itt a Polg. Dalegyesület 28 da
lárdával mérkőzött és második dijat nyert, aminek 
alapján az ugyancsak második díjjal jutalmazott 
hat dalárda között mint győztest hirdették ki. 
Ugyanez alkalommal a harmonizálási versenyben 
Kocsuba Elemér, a dalegyesület művészeti igaz
gatója, a kiváló zenész, 28 karnagy közül a
3. helyezést ért el, ami önmagát dicsérő kitűnő 
eredmény.

A Veszprémi Polg. Dalegyesület tehát ismét 
dicsőséget szerzett a saját és városa nevének, ami 
ezúttal annál jelentőségteljesebb, mert ez a Bpesten 
rendezett országos dalosverseny az eddigiek kö
zött a legnépesebb s igy a legnehezebb is volt. 
15 ezer dalossal fölvonult 200 pesti és vidéki 
dalárda között a huszonöt első dijat nyert 
dalárdája közé fölküzdeni magukat, ez csak nagy 
szorgalommal, összetartással és lelkesedéssel volt 
elérhető.

A dalegyesület fölkérésére e helyen tolmá
csoljuk az egyesület hálás köszönetét mindazok
nak, akik a tavasszal a színházban rendezett 
.Cigánybáró* daljáték előadásán való részvételük
kel, vagy hozzájárulásukkal a bpesti Útjukat elö- 
•egitették. Az utóbbira adakoztak: dr. Werner 
Adolf Zirc 25, dr. iklódy-Szabó János Alsóörs és 
Veszprémi Takarékpénztár 10- 10, Matherny Ödön 
ezredes Jutás 5, Kálmán István 4, Clauss Reinhardt, 
dr. Sleiner Elemér és Weisz Sándor 3 - 3 ,  Farkas 
Jenő, Hscker Emil, dr. Horváth Béla, Lengyel 
Imre Veszprém te  Nemes Ede Bpest 2—2, Böhm 
Oszkár, Bujdosó József, Kemény Pál, Kertész Jenő, 
Rsdovics István, Regényi József, Reininger Ferenc

Rothauser Jenő, dr. Sleiner Andor, Steiner Viktor 
és Véber János 1 - 1  P, ifj. Incze Andor 50 fill.

Devecserből jelentik: A Devecseri r. k. Dalos
kör az országos dalosversenyen a könnyű mfldal 
csoportban szerepelt és 2. helyezést ért el. A hét
főn délután hazaérkezett kiváló dalosokat nagy 
tömeg várta az állomáson és meleg ünneplésben 
részesítette.

Várpalotáról jelentik: A Várpalotai Iparos 
Dalkör sikeresen szerepelt az országos dalosver
senyen s a könnyű műdal csoportban a négy 
csoport-győztes között végzett. Remek ezüst ser
leget hoztak haza. S. Vass Gyula karmester mun
kájának érdeme a dalárda szép sikere.

Tisztviselői kinevezések 
vármegyénkben.

Az állami tisztviselők sorában julius t.-ével 
történt kinevezések Veszprémvármegyében az 
alább következők voltak. Kineveztettek:

A pénzügynél: dr. Csiba Mór min. tanácsosi 
címmel felruházott pénzttgyigazgaló, min. taná
csossá ; Simon József pápai c. állampénzt, főtaná
csos és Vajda Adolf enyingi államp. tanácsos 
állampénztári főtanácsosokká; Oöntér Ferenc vesz
prémi p. 0. fogalmazó pénzügyi segédtitkárrá; 
dr. Papanek József bpesti lakos enyingi pénzügyi 
fogalmazógyakornokká; Milasivszky Béla bánya- 
és Kovács Ferenc gépészmérnökök a pápai 19. 
földmérési felügyelőséghez ideiglenes mérnökgya
kornokokká ; Mátrai Sándor pápai és Ralai Mihály 
zirci pénzügyőri biztosok pénzügyőri főbiztosokká.

A bíróságnál: Vass István pápai telekkönyv
vezető és Óhidy Rezső pápai tik. beiétszerkesztő 
a Vili. fiz. osztályba sorozott telekkönyvvezetökké; 
Posgay Alajos veszprémi törvényszéki iroda s.- 
tiszt törvényszéki irodatisztié.

A postánál; Nagy István felügyelő, veszprémi 
postafőnök főfelügyelővé; Kovács Antal veszprémi 
és Fejes János pápai I. oszt. tisztek főtisztekké; 
Winkler Károly veszprémi és Tóth Kálmán pápai 
s.-el|enőrök ellenőrökké; Neumann Antal pápai 
s,.liszt segédellenőrré; Terdy László veszprémi és 
Heisler Mátyás pápai forg. dijnokok forgalmi gya
kornokokká ; Menyhárdt István és Varga István 
pápai I. o. altisztek kezelő altisztekké; Landl Jó
zsef veszprémi, Szalai István és Német Imre pápai 
li. o. altisztek I. o. altisztekké.

A vasútnál: Halász Gyula hajmáskéri és 
Szappanos Ferenc ajkai állomásfónökök föinté- 
zőkké; Hevesi Zoltán, Winkler Béla veszprémi és
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Hafner Frigyes veszprém-külső-pu.-i tisztek fő
tisztekké.

Az Iskoláknál: Dr. Wallner Ernő veszprémi 
felső keresk. isk. ideig), megbízott igazgató keres
kedelmi iskolai igazgatóvá; Steidl József vesz
prémi keresk. isk. tanár a VI. fiz. osztály 3. foko
zatába ; Schmiedtbauer Berta nagyvázsonyi helyet
tes óvónő segédóvónővé.

Az Orsz. Társadalombiztosító Intézetnél: a 
veszprémi pénztárnál: dr. Incze Ferenc főorvos 
orvoslitkárrá; a pápai pénztárnál: dr. Nagy Ernő 
ellenőrző orvos segédtitkári jelleggel a Vili. fiz. 
osztályba.

A gyermekmenbelynél: Jankovics Ferenc vesz-

f térni gondnoknak a kormányzó a számvevőségi 
I. o. főtanácsosi elmet és jelleget adományazta; 

Treiber József veszprémi II. o. altiszt 1. o. altisztté 
neveztetett ki.

A várm. m. klr. államépltészetl hivatalnál: 
Próder Ferenc kir. s. mérnök kir. mérnökké, 
ifj. Halmi Nándor oki. mérnök mérnökgyakomokká. 
A veszprémi kér. szőlészeti és borászati felügyelő
ségnél Galamb István szól. és bor. felügyelő a VIL 
fiz. osztályba főfelügyelővé.

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

gyéspüspök múlt vasárnap Pannonhalmán részi
vel! az uj bencés-főapát ünnepies megáldárán, 
majd Zircen az apátur vendége volt. A főpásztor 
szerdán külföldi üdülésre utazott s csak augusz
tus közepén tér haza. — Kránltz Kálmán félsz, 
püspök-nagyprépost vasárnap Zircen papszentelé
sen vett részt. — Dr. Antal Géza református 
püspök néhány heti üdülésre Hollandiába utazott. 
— Dr. Kenessty Pongrác, vármegyénk főispánja 
szerdán Szfehérvárolt résztvett, mint egyházi ta- 
nácsbiró, a mezőföldi ref. egyházmegye közgyű
lésén.

— A dunántú li refo rm átus egyházkerü
let tanácsb lró jává  választo tta  Lázár A ndor 
igaszságügym inisztert. Pápáról jelentik: A du
nántúli református egyházkerület gyülekezetei dr. 
Lázár Andor igazságűgymfnisztert, valamennyi le
adott szavazatukkal, az egyházkerület világi tanács- 
birójává válásztották.

— Aranym isés p lébános. Dr. Czapáry 
László lósokberéndi cisztercita plébános, az egy
házmegye szereteti, jóságoslelkü „Lacibácsi*-|a most 
mutatta be az Urnák araaymiaéjéL Az Isten szolgála
tában 50 éve hűségesen buzgólkodó plébánost 
aranymiséje alkalmából a veszprémi megyéipüspök 
püspöki tanácsossá nevezte ki.

— Papszen te lte . Zlrcröl jelentik: Vasárnsp 
Kránltz Kálmán félsz, püspök, veszprémi nagypré
post Zircen, a monostori székesegyházban, Ágoston 
Julián és Scherk Marián cisztercita tanárjelölteket 
áldozópappá szentelte. Az ünnepies ebéden részt

vett dr. Rótt Nándor megyéspüspök is, aki Pan
nonhalmáról jövet dr. Werner Adolf apát Iroga
tására Zircre érkezett.

— Húszéves ta lálkozó. Pápáról jelentik: 
A pápai áll. tanítóképző intézet 1913-ban végzett 
növendékei kedden rendezték 20 éves találkozóju
kat Pápán. A 28 végzett növendék közül, 10 hősi 
halott kivételével, majdnem mindnyájan megjelen
tek a találkozón. Az intézetben elsősorban meg
koszorúzták a hősi halottak emlékművét, majd pe
dig a tanári kar előtt tisztelegtek. Elhatározták, 
hogy 5 év múlva ismét összejönnek.

— Aranym enyegző. Devecserből jelentik: 
Szűk családi körben ünnepelték Kondor István 
somlóvásárhelyi lakos, gróf Esterházy Tamás ny. 
szőlőkezelője te  neje, az. Szabó Karolin házassá
guk 50. évfordulóját. Az egyházi áldást Antal 
Lajos esperes-plébános, tb. kanonok adta rájuk, 
majd gyönyörű szavakkal köszöntötte a jubiláló 
házaspárt.

— Előfizetési felhívás. Julius 1.-én u | elő
fizetést nyitottunk lapunkra. Tisztelettel kérjük ked
ves olvasóinkat, hogy a legutóbbi számunkhoz csa
tolt befizetési lapon az előfizetésüket mielőbb meg
újítani s az esetleges hátralékaikat is kiegyenlíteni 
szíveskedjenek. A Veszprémvármegye, amint azt 
láthatják, a megpróbáltatások nehéz napjait éld 
nemzet egységéért, minden magyarnak vallás-, 
osztály- és politikai elvkülönbség nélkül való egy 
táborba tömörüléséért küzd, ezétt reméljük, hogy 
vármegyénk hazafias közönsége méltányolni fogja 
anyagi áldozatokkal is járó törekvéseinket te  elő- 
fizetésével támogatásunkra siet munkánkban. A 
kiadóhivatal.
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— Hivatalvezetők szabadsága . Csajdghy 
Károly kúriai biró, a veszprémi törvényszék elnöke 
július 4.-én kezdte meg nyári szabadságát. He
lyettese ez idd alatt lovag Fehrintheti Róbeit tör
vényszéki tanácselnök. — Homoky Béla rendőr- 
tanácsos, a veszprémi kapitányság vezetője julius 
10.-én megy szabadságra. Helyettese dr. Horváth 
Sándor rendőrtanácsos. — Nagy István postafő
nök julius 3.-án kezdte meg ölhetes szabad
ságát, helyettese Kőszeghy István postafőtiszt 
— Jakatics József, az Orsz. Társadalombizto
sító Intézet veszprémi pénztárának igazgatója julius 
3.-án kezdte meg szabadágát. Helyettese dr. Juhász 
Kálmán fogalmazó.

— M agyar Lányok. Bibó Lajos gyönyörű 
történelmi regényének közlését kezdte el a Magyar 
Lányok legújabb száma. Kosáryné Réz Lola, Ba- 
bay József, Vándor Iván, Szegedi István, Pogány 
Elza, Tutsek Anna elbeszéléseit, verseit, cikkeit 
közli a magyar leányifjuság népszerű lapja, amely 
még egy uj regényt indított Pálossy Éva tollából. 
A számos cikken, rovaton, képen és illusztráción 
kívül van az .Otthonunk" cimü kézimunka-mel
léklet. A Magyar Lányok legújabb számából szí
vesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 4 P.

— A BESzKÁRt nagy hangversenye Vesz
prém ben . A bpesti BESzKÁRt Önk. Ének- és 
Zenekara julius 9.-én, holnap, vasárnap Tihany
iról, 150 taggal, d. u. 5.05-koi a veszprémi állo
másra étkezik, ahol őket a veszprémi dalárdák s 
a közönség fogadják. Az állomásról zárt menet
ben, zeneszóval bevonulnak a városba s az érkező 
vendégek szállásaikra mennek. A BESzKÁRt este 
7 órakor nagy hangversenyt ad a veszprémiek
nek a Rákóczi-téren. Amint értesülünk, a vendég 
dalárda tagjai még hétfőn délelőtt is itt maradnak 
és a helybeli dalegyesűletek vezetésével megtekin
tik a város nevezetességeit, majd ebédután utaznak 
el. Az ideránduló BÉSzKÁRI-dalosok méltó foga
dására és elszámolására a városi Idegenforgalmi 
Bizottság, Bokrossy Jenő mfisz. tanácsos irányítása 
alatt, már minden előkészületet megtett 8 most 
már csak a veszprémi közönség vendégszeretetén 
múlik, hogy az érkező dalárda tagjai meg is sze
ressék ezt a szép, regényes várost. Mi reméljük 
és a város közönségétől kérjük is ezt, mert nem 
győzzük hangoztatni, hogy Veszprémnek nemcsak 
erkölcsi, de fontos gazdasági érdeke, hogy az ide
genek megszeressenek s elvigyék jóhirűnkeL

— A veszprém i dalosokat felkéri a hely
beli három dalárda elnöksége, hogy a BESzKÁRt 
budapesti dalárda és zenekar veszprémi vendég- 
szereplése alkalmából, fogadtatásukra előkészülés 
és összpróba megtarthatása végett, szombaton, ju
lius 8. án este fél 9 órakor a városházán teljes 
számban jelenjenek meg.

—  A m atőrök figyelm ébe I Fényképezőgé
p ek, film e k, lem ezek, veg ysze rek  é s p ap íro k, 
a  legjobb gyértm á n yua k ó rié oi vélasatékban  
kaphatók FODOR FER EN C foto -szakO zletében  
V e s zp ré m , S za b a d sá g -té r S.

—N yugalom ban. Dr. Cseresnyés J ózsef egész
ségügyi főtanácsos, a veszprémi áll. gyermekmen- 
hely igazgató főorvosa julius l.-ével nyugdíjazha
tott s igy megvált aliól a kiváló szaktudással, pá
ratlan űgybuzgalommal és főleg meleg szeretettel 
végzett nemes hivatástól, amit 1904 óla, tehát közel 
30 esztendeig töltött be. Ha ehhez hozzászámítjuk 
a  veszprémi kórháznál 1894 óta alorvosi minőség
ben eltöltött idejét, akkor a nyugalomba vonult 
igazgató majdnem 40 évig szolgált, mint orvos, 
a  közpályán. Tudjuk, hogy ez a híradásunk so
kaknak könnyet csal a szemébe, különösen azok
nak a gyermekeknek és szüleiknek, akik Cseres
nyés József kitűnő gyermekorvosi képzettségének 
és jóságos lelkének áldó hatását érezték, de meg- 
illetődéssel vetlék a hirt mindazok is, akiknek 
érintkezésük és vonatkozásuk volt vele. Ezéit volt 
olyan bensőségteljes és szeretettől áthatolt az a 
búcsú, amit a gyermekmenhely egész személyzete 
vett kedves igazgatójálól s amikor az orvosi kar, 
a személyzet, a veszprémi és vidéki telepfeiűgye- 
lönők, a helybeli és várpalotai irgalmasnővérek és 
a  versikét mondó gyermekek elcsukló hangon 
adtak kifejezést a megválás fölött érzett szomorú
ságuknak. Valamennyiok érzését Jankovics Ferenc 
gondnok, az igazgató hosszú éveken át hűséges 
munkatársa foglalta szép szavakba és hálás sze- 
retetflk jeléül egy gyönyörű, szinezűstből való lölgy- 
fakoszorut nyújtott át emlékűi — az ajándék föl- 
irása szerint — .áldozatos, gyermekszerető mun
kásságáért*. Majd a menhely tízórait adóit bú
csúzó igazgatója liszteleiére, aki csak az állásától
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vált meg, de mástéren — reméljük — még sokáig 
hasznára lesz a köznek Isten adta friss szellemi 
és testi erejével együttjáró munkabírásával.

Ugyancsak meleg búcsút vettek a veszprémi 
pénzügyigazgatórág és mellékhivatalainak tisztvi
selői Obetki Vilmos veszprémi pénzügyőri felü
gyelőtől, aki 40 évi szolgálata után szintén most 
ment nyugdíjba. Dr. Csiba Mór min. tanácsos, 
pénzügyigazgató az egész p. ü. tisztikar jelenlé
tében érzésteljes szavakkal vett búcsút távozó, 
érdemes tiszlviselőtársától és kiemelte azt a hosszú 
időn át nagy lelkiismeretességgel teljesített szor
galmas és kiváló munkásságot, amit a mai nehéz 
viszonyok között is mindig eredményesen végzett, 
s amiért a pénzügyminiszter elismeréséi és köszö
netét is tolmácsolta. A maga részéről is kifejezte 
ugyanazt és azt a reménységét, hogy a nyuga- 
lombavonuló felügyelő kiváló agilitását és mun
kásságát a közélet más tétén fogja érvényesíteni. 
Ezután a pénzügyi liszviselök vettek szeretetteljes 
búcsút kedves kollégájuktól.

Még egy igen érdemes köztisztviselő búcsúz
tatásáról kaptunk hirt Enyingről. Bott Vilma az 
illető, aki az ottani óvoda létesítésekor az első 
óvónő volt és azóta 34 éven át áldozatos szivé
nek minden szeretetével gondozta, nevelte és gyá
molította a reábizott kicsinyeket. Ezért most, hogy 
nyugdíjazták, a szülők nevében özv. Szűcs Zoltanné, 
a volt ref. esperes özvegye fejezte ki hálás sza
vakban meleg érzéseit és az anyák gyönyörű ezüst 
tá'ca és kristály váza ajándékát adta át neki az 
óvónő által rendezett utolsó záróünnepélyen. A 
gyermekek is zokogva vettek búcsút jóságos óvó
nőjüktől, akinek érdemeit végül a község nevében 
Tóth Jenő főjegyző méltatta szép szavakkal. A 
nyugalombavonuló óvónővel távozik az óvódéból 
özv. Kozó Pálné szül. Hankó Mária is, aki az 
első naptól kezdve teljesített mellette szolgálatot 
és szintén szép érdemeket szerzett.

— M iniszteri elism erés népm űvelési te
v ék en y ség ért A honvédelmi miniszter Ujváry 
Lajos hajmáskéri áll. tanítónak a Hajmáskéren 
szolgálatot teljesítő analfabéta honvédeknek éveken 
át nagy buzgalommal kifejtett eredményes mun
kásságáért elismeréséi fejezte ki.

— N évm agyarosítás. Kőibe Nándor vár
megyei közig, gyakornok vezetéknevét belügymi
niszteri engedéllyel Kalotat rs változtatta.

— Egy üveg .Igmándi* mindig otthon legyen.
Hogyha szükség van rá gyorsan segíthessen I
— A Hősi Kapu pályam űvel. A veszprémi 

Hősi Kapura kiirt pályázatra a pályaművek beér
keztek és a városház tanácstermében megtekint
hetők.

— Adományok Laczkó D ezső szo b rára . 
Zalai JánoB Zirc 2, Hess Elemér Nagyvázsony 5 
P. Összes gyűjtés 2362-76 P.

— Részleges tisztújító  é s  rendkívüli vá
rosi közgyűlés. Veszprém város képviselőtestü
lete julius 12.-én, szerdán d. u. 3 órakor részle
ges tisztújító közgyűlést tart, amelyen egy adóügyi 
tanácsosi és egy forgalmi adótiszli állás kerül betöl
tésre. A tisztujitást rendkívüli közgyűlés követi, 
amelyen a Korona és mozi bérbeadásáról, a kór
ház átalakítási munkálatairól slb. fognak határozni.

— C serkészjullális. ZircrBl jelentik; A zirci 
Szent Bernát cserkészcsapat vasárnap, a Pintér
hegyi erdőrészben — a budai Szent Imre gimná
zium cserkészcsapata közreműködésével — fénye
sen sikerült nyári mulatságot rendezett, ami alalt 
a cserkészfiuk ügyes és ötletes játékaikkal a mó
káikkal szórakoztatták a nagyszámú közönséget.

— Az É n  Ú jságom . Gaál Mózes gyönyörű 
gyermeklapja ezúttal is gazdag és változatos. 
Majlhényi György vezércikkét követi Babay József 
regényfolytatása. Uj rovat is nyílt, a színesen il
lusztrált illemtan. Számos mese. vers, kép, stb. a 
még egy uj regény Benedek Rózsi fordításában 
jelent meg Az £n  Ujságom-bm, amelyből szíve
sen küld mutatványszámot a kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 P.

— Hatvan éves a Devecseri Lövészegy
let. Devecsetböl jelentik: a Devecseri Polgári Lö
vész Egyesület julius 16.-án ünnepli fennállásának 
60. évfordulóját. Nagy előkészületeket tettek az ün
nepség fényének és sikerének biztosítása érdekében.

-  .P a rad icso m m ad ár* , Dolores dél Rió
val a főszerepben, a mozi szenzációs műsora szom
bat-vasárnap. — Szerdán csütörtökön filléres elő
adásban, reprizben, Nem kérdem, ki vagy I c. öt
letes vígjáték, melynek főszerepeit Gustav Fröh- 
lich, Liáné Haid és Szőke Szakáll alakítják.

— A gyűjtőszenvedély  v ilág reko rd ja . Az 
angliai Sissex grófságban meghalt Sir Eduard 
Gregerson. Végrendeletének felbontása után ki
derült, hogy az elhalt arisztokrata szenvedélyes 
gyűjtője volt a szivaroknak és a képeslapoknak. 
A hagyatékában nem kevesebb, mint 72000 külön
böző fajta szivart találtak. 143000 képeslap ma
radt a kupolatermes könyvtárban s a legritkább 
kínai újságok s a világ legelőkelőbb lapjai mellett 
Tolnai Világlapjának több évfolyama is.

— „A szerelem  végtelen*, ez a három 
szó áll a Rittberg-család sírboltja felett. Hans 
Rittberg szerencséden házasság gyermeke és szü
leinek boldogtalansága árnyékot vet egész életére, 
mig végre megleli az igazi boldogságot. Érről 
beszél Courths- Mahler regénye, amelyet két kötet
ben juttat az olvasóknak a Milliók Könyve leg
újabb száma. Ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— N yilatkozat. Alulírott Malics Mihály sütő
mester, veszprémi lakos és Steiner László, a Ma
gyar Sütők Orsz. Szövetségének titkára, budapesti 
lakos, a Magyar Sütők Orsz. Szövetségének a 
magyar kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz 
2504— 1932. szám alatt intézett és ott 167.372. 
VII. b. 1932. szám alatt iktatott, a titkár és alel- 
nök állal aláirt beadványában dr. Nagy László 
városi főjegyző ur, veszprémi lakosra mondott, 
illetve irt és általa sérelmesnek tartott kijelentések
ért, miután azok valótlanságáról és teljes alap
talanságáról meggyőződést szereztünk, ezennel 
bocsánatot kérünk és a sérelmesnek tartott kije
lentéseket meg nem történtnek nyilvánítjuk. Vesz
prém, 1933. évi julius hó 3.-án. Malics Mihály 
s. k. Steiner László s. k. Előttünk: Szlgethy 
Miklós s. k. tanú. Hollósy Ákos s. k. tanú. 190

— N yilatkozat. Alulírott Nikodém Mihály 
pápaleszéri lakos ezennel kijelentem, hogy a Vesz
prémben 1933. évi február hó 8.-án tartott várme
gyei mezőgazdasági bizottsági ülésen a Vesz- 
prémvármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesülettel 
szemben tett azon kijelentéseim, melyek szerint az 
egyesület a borjak megjelölésénél szabálytalanul 
jáit volna ei, tévedésen alapullak, azért azokat 
visszavonom s kijelentem, hogy sem az egyesületei, 
vagy annak vezetőségét, sem annak tagjai közül 
senkit személyében megsérteni nem akartam és a 
megtöiténtekért sajnálkozásomat fejezem ki. Pápa, 
1933. évi julius hó 3.-án. Nikodém Mihály. 189

—  Legújabb kották, iro d a lm i k ő n yvu jd sn - 
aágok m á r a  m egjelenés napján b e a x e re zh e - 
tók  FODOR FER EN C  k önyvkeresk edésében.

— Hajózási menetrend a Balatonon.
Siófokról jelentik; A Balatoni Hajózási R. T. jú
nius 29.-től szeptember 3.-ig bezárólag Bkenest—  
Balmádl— Alsóörs— Bfüred— Tihany—  Bföldvár—  
Siófok között a következő új nyári menetrendet 
léptette életbe: Balatonkeneséről i . : 7.20", 8.15*, 
14.15*, 15.35 (csak kedden), 18 05*. 21.40*, 21.55, 
(csak kedden), 23 25", Balmádiba é . : 7.50“, 8.45*. 
14.45*, 1605 (csak kedden), 1835*. 22.10*, 22.25, 
(csak kedden), 23.55°; Balmádiból i.:7 .555, 850*. 
14 80, 15 45", 16.10 (csak kedden), 18.40*, Alsó
örsre é . : 8.25", 9.20*, 16.15* 16.40 (csak kedden), 
18.40*; Alsóörsről i . ; 83 0 “, 9.25*, 16.20", 16.45, 
(csak kedden). Siófokra é . : 10.10*, 15.45*, 19.35*; 
i.: 8.05, 10.20, 14.15, 17.40, Bfüredre é .: 9.05", 
9 00,11 .15 , 15.10, 16 55", 17.20 (csak kedden); 
1835; Bfüredről i . : 9.10, 1120, 13.10, 16.05, 
17.00°, 17.25 (csak kedden), 18 40, Tihanyba é .: 
9.30, 11.40, 13.30, 16.25, 17.20°, 17.45 (csak ked
den), 19.00, Bföldvárra é . : 10.10, 14.10, 17 05, 
18.00°, 19 50. Visszaindul Bföldvárról: 7.50,12.00, 
15.00, 18 35, 19.50°, Tihanyba é .:  830, 12.00, 
12.40, 15.40, 19.15, 20.30°, Bfüredre é.: 8 50, 
12 20, 13 00, 16.00, 19.20, (csak kedden), 19.35, 
20.50; Siófokra é .:  9 50,14.00,16.10,20.35, Alsó
örsre é.: 13.40°, 20.00 (csak kedden), 20.20*. 21.30°, 
Balmádiba é.: 13.35*. 14.15°, 16.45* 20.35 (csak 
kedden), 21.00*, 22.05°, Bkeneséreé.: 6.35°, 810*. 
14.10*, 14.50 (csak kedden), 17.20* 21.10*, (csak 
kedden), 21.35*, 22.40°. A *-gai lelzett járatok csak 
szerdán, szombaton és vasárnap, a °-val jelzettek 
csak csütörtökön közlekednek.
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_  Párizsi éa olaszországi tanulmányút.
A MEFHOSz Utalási és Igegenforgalmi Irodája 
iulius 15.-én rendezi 14 napos, nyári olaszországi 
tanulmányutját Velence—Firenze—Róma—Nápoly 
meglátogatásával. Részvételi dij 310 P. Julius 17.-én 
oediz 15 napos párizsi tanulmányutját, amelynek 
részvételi dija diákoknak 260, kiséróknek 300 P. 
Érdeklődni és jelentkezni lehel a MEFHOSz Uta
zási Irodájában (leséiben is ) : Bpest, IX. Ferenc 
kit. 38. fiz. 2., amely ié9zletes programot is kaid.

— A gyonlőtte m agát. Várpalotáról jelentik : 
Patonal József 21 éves asztalos-segéd kedden dél
előtt lakásán fejbelőtte magái, Öngyilkosságának 
oka ezideig ismeretlen, valószínűleg szerelmi bá
nátiban vetett véget éleiének.

— Elveszett tárgyak. A veszprémi rendőr- 
kapitányság közli: Múlt hó 3.-án a Kossuth Lajos- 
utcában elveszett 1 db., Schapson Zoltán névre 
szóló munkakbnyv. F. hó 3.-án pedig a Jókai— 
Horthy Miklós útvonalon 1 db., ifj. Lőrinci Gyula 
nevére kiállítóit járlat. Megtalálóik a rendőrkapi
tányságnál szolgáltassák be.

— Zsákba varrott újszülött. Pápáról je
lentik : Vasárnap este a járókelők Pápán, a Korona
utca sarkán, egy zsákba varrt meztelen csecsemőt 
találtak, akit valószínűleg anyja helyezett oda. A 
rendőrség széleskörű nyomozást indított a lelket
len anya felkutatására.

— Elcsúszott a malomlépcsőn. Háti La
jos molnársegéd Veszprémben, az Éllő féle ma
isomban a lépcsőn elcsúszott és bordáját törte. 
Kórházba szállították.

— Beütött a villám a templomba. Vár
palotáról jelentik: Péter-Pál napján hatalmas ziva
tar vonult végig Várpalota felett. A villám be
csapott a katolikus templomba s az orgonánál 
ölő Vass Gyula kántortanitó könnyebb természetű 
égési sebeket szenvedett. Somogyi Antalt és Istvánt 
is érte a villámcsapás s ezeket csak órák múlva 
sikeralt eszméletre téríteni. A templomban sokan 
voltak, mert a vihar miatt nem tudtak a miséről 
hazamenni. A villanyvezetékek is összeégtek és 
sok ablak az erős légnyomástól összetörött, 
az orgona is erősen megrongálódott. A kár 6000 P.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (8 ) és 
vasárnap (9 )  King Vidor, a világhírű rendező 
nagy m üve: A paradicsommadár. Főszerepben 
Oolores dél Rio-val. A történet a déltengeri szi
getek forró, szenvedélyes levegőjében játszódik le. Ér
dekes, mindvégig figyelmet érdemlő film, amely 
nem a műteremből, hanem a földi paradicsomból, 
Hawaiból került ki. Felejthetetlen élményt mulaszt

8 0 2 -1 9 3 2 . sz.
Á rv erés i h irdetm ény.

Dr. Roth Sándor ügyvéd által képviseli özv. 
Rupanovits Antalné javára 2250 P követelés és 
járulékai erejéig a bpesti közp. kir. járásbíróság 
1932. évi 418257. sz. végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 
1932. évi augusztus hó 2.-án lefoglalt, 1088 P 40  
till.-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás- 
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Balmádin a vasúti ven
déglőben leendő megtartására határidőül 1933. évi 
ju liu s  hó 13. napjának délu tán  3 óráját tű
zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberende
zés, áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek, esetleg a becsár Vs-ért is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékfl ingónál a becsérlék 
10°|o-ál bánatpénzül kezeimhez, az árverés meg
kezdésekor, le kell fizetni.

Veszprém, 1933. junius hó 6.
193 Pádár, kir. bír, végrehajtó.

Varrónő,
ki k o sz tüm öt, fe lső ru h á t é s  fehérnem űt 

Íz lésesen  készít, 192

napi l pengéért ajánlkozik vidékre it házakhoz. 
BAKSSANYI IZA varrónő, Tsuprtm, Cserhit-u. 18.

Szavatolfan mentei minden ve* 

gyi és festőanyagtól. Természe
tesen hot 0 K am illo flo r  óital.

Szőke a nagy 
d iva t...1

Milyen bájosak éppen szőkék 

részére az Idei nyári frizurákl 
És milyen könnyű a szőke ha) 
szépségét ápolni, sőt fokozni. 
Elido Kamilloflor Shampoo 

szőkék részére —  a hajat 
term észetes szőkeségében  
megtartja és visszaadja arany* 

fényét, ha már megbámult volna.

E L ID A  SPECIAL SHAMPOO

K A M I L L O F L O R

A  könyviro da lo m  m á rk á s  m unkái 
olosá á ro n  kaphaták  

FO D O R  F E R E N C  könyvkereskedésében.
Tekint** meg kirakataimat-

el, aki meg nem nézi. Ezenkívül Híradó és ki
egészítő. — Szerdán és csütörtökön (12. és 13.) 
filléres helyárakkal reprizben, a múlt szezon ki
magasló és hatalmas sikert aratott filmje: Nem kir- 
dem.kl vagy! Pompás történet sok dallal és hu
morosnál-humorosabb jelenetekkel. A főszerepek
ben elismert szinésztehetségek: Gustav Frőhlich, 
Liáné Haid és Szőke Szakáll. Két órás igazi élve
zet. Még kisérő műsor és híradó. — Az előadá
sok kezdete hétköznapokon fél 7 és 9, vasár- és 
ünnepnapokon 4, fél 7 és 9 órakor.

— Leesett a  boroshordóról és  lábá t 
tö rte . Mühlhauser Károly herendi lakos borfuva
rozás közben a boroshordókon ült, de onnan olyan 
szerencsétlenül csúszott le, hogy a kocsi kereke 
jobblábát eltörte.

IR O D A L O M  és K Ö T É S Z E T .
(Két u j m agyar regény.) Herczeg Ferenc 

szépirodalmi hetilapja, az Uj Idók julius 1-én 
kezdte meg két uj magyar regény közlésé1. Az 
egyikei, amelynek „Tündérkirálynő* a címe, az 
egyik legnépszerűbb magyar író, Harsányi Zsolt 
irta. A mai élet képét rajzolja „Éva és Évi* c. 
regényében Bokor Malvin is, a másik uj regény 
szerzője. Az Uj Idők legutóbbi számából kiemel
jük még Székely Tibor remekbe készült elbeszé
lését, Dánielné Lengyel Laura mélyérzésü és K. R. 
Brownw mulatságos Írását, Csalhő Kálmán elmés 
levelét. Majthényi György rendkívül érdekes cikket 
irt a modern tenyérjóslásról. 16 oldalas kézimunka
melléklet, szakcikkek, számos divalrajz, ötletes fej
lécek, művészi fényképek, verBek és népszerű ro
vatok teszik változatossá az Uj ldók-et, amelynek 
kiadóhivatala: Bpest, VI, Andrássy-ul 16, szíve
sen küld mulványszámol. Előfizetés negyedévre 
6 40 P, egyes szám ára 50 fillér.

(Napkelet.) Megjelent a Napkelet júliusi 
száma, amelynek élén Németh Antal tanulmánya 
áll „Világnézet éa irodalom* címmel, Reménytk 
Sándor uj költeményei, továbbá Szabó Zoltán é l 
Számadó Ernő parasztköllö versei, Kolozsvári- 
Grandpierre Emil, Gyallay Domokos és Oeissler 
Hors Wolfram elbeszélései alkotják a szám gaz
dag szépirodalmi részéi. Változatos szemle-rovat, 
a „Tudományos irodalom" legújabb termékeinek 
bírálatai, az „Elvek és Művek*, végül a közked
velt „Külföldi krónika* c. rovat teszik teljessé a 
nyolcvan oldalas számot, amelyet Buday Oyörgy, 
Molnár C. Pál é» Fáy DezBÖ egy-egy szép fa
metszetén kívül Jaschik Almos remekbe zikerült, 
kézzel szinezell eredeti kőrajza ékesil. Ingyen 
mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VII., Rózsa-utc 23. Aki öt előliétől gyűjt, 
egy évig ingyen kapja a folyóiratot.

(A Magyar Asszony.) A Magyar Asszony 
júliusi számiba Tuisek Anna, Nagy Méda, Amon 
Vilmosné, vitéz VOrösné Oltványi Mária, IvátU 
Rella, Votiaky Antal dr., John Szidónia dr. írtak

novellát, verseket, cikkeket. Rovatok, képek, rejt
vények teszik elevenné a gondosan szerkesztett 
újságot, amelynek előfizetési ára egész évre 4 P. 
Megrendelhető: Bpest, VII, Rózsa-u. 23.

(Bódén M argit V árpalotán.) Várpalotáról 
jelentik: Bodin Margit, a rádió csalogánya, férje: 
Kubányl György közreműködésével a Bányász Kul- 
lurházban rendezte magyar nóta propaganda est
jét. Zsúfolásig megtelt közönség gyönyörködött a 
magyar nóta gyöngyeinek éneklésében.

(Elmentek a színészek ZircröL) Zlrcról 
jelentik: Halmi Jenő jól szervezett színtársulata 
zirci előadásait e h it végével beiejezi a innen 
Szentendrére megy szerencsét próbálni.

T E S T E D Z É S .
Istentiszteletek a c s e rk é s z- 

dzsem borin.
A gödöllői cserkésznagylábor rendezőbizott

sága már összeállilotta a dzsembori megnyitásával 
kapcsolatos istentiszteletek sorrendjét, amely a 
következő: Katolikusok részére: jul. 27.-én d. u. 
6 órakor a lipótvárosi bazilikában „Veni Sancte*, 
főképen a hozzátarlozók részére, végzi Shvoy La
jos 8zfehérvári püspök, cserkészliszl; aug. 2.-án a 
táborban d. e. 9 ó. tábornyiló szentbeszéd és ál
dás, mondja Shvoy Lajos; aug. 6.-án reggel 9 ó. 
ünnepélyes szentmise, pontifikálja dr. Serédi Jusz
tinján bíboros hercegprímás, evangéliumkor prédi
kál dr. Tóth Tihamér egyet, tanár, apát; aug. 13.-án 
d. e. 9 ó. ünnepi szentmise és szentbeszéd, mind
kettőt mondja Mikes János szombathelyi püspök, 
cserkészliszl; aug. 15.-én d. e. 9 6. csendes szent
mise (elölte egész éjjel szenlségimádás, amelyen 
az összes cserkészek megáldoznak), mondja dr. 
Hanauer A  István váci megyéspüspök, prédikál 
dr. Sík Sándor táborparancsnokhelyeltes. Protestán
sok részére: aug. 6.-án d. e. 9 ó. istentiszteletet 
tart dr. Raffay Sándor bányakáraiéit ev. püspök; 
aug. 13.-án istentisztelet tart Makay Sándor er
délyi ref. püspök; aug. 15.-én d. e. 9 ó. istentisz
telet tart dr. Ravasz László dunamelléki ref. püspök. 
Górógkeleltek részire: aug. 6.-án, 13.-án é i 15.-én 
d. e. 9 ó. istentisztelet tart dr. Ruszkó István 
plébános. A táborparancsnokság a dzsembori au-

Poloskát irt ciánnal
Fiaohar S z -fe h A rvA r, Kossuth u.B  

olosón, diszkréten, 
garantáltan. « 

Veszprémi megbízott:
sxltességból Schlfigl, R ohonczy-tér I. sz.
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gusztus 2.-1 ünnepélyes megnyitásira az ország 
fllés mindkét házának tagjait {meghívta. — A 
sembori repfllőlábor naponkint (legalább egyszer) 

repüld pósrát továbbit Gödöllőről Mátyásföldre, 
ahonnan a levelek vagy mint repülOpostai, vagy 
mint közönséges postai küldemények mennének 
tovább. A levelek a rendes illetéken kivül még 
20 filléres, a levelezőlapok 10 filléres bélyeggel 
látandék el. Az Összes bélyegeket külOn bélyeg
zővel fogják lebélyegezni: „Cserkészrepüldpostá- 
val Gödöllőről Mátyásföldre* felírással. A külföldre 
küldött aviatikái poslaküldeményeket is ellátják 
ezzel a bélyegzővel. A repülő altábor az első ma
gyar vitorlázó postajáratot is megrendezi s ennek 
természetesen külön bélyegzője lesz. — A tábor
ban két helyet biztosítanak a bábszínház részére. 
Mindazok a csapatok, amelyek itt szerepelni kí
vánnak, jelentsék be eziránli szándékukat Tóth 
Sándor cst.-nek (V. Nagy Sándor-utca 6 )  — A 
tábor területén az amatör-fényképezés meg van 
engedve. Fényképfelvételeket, sem ezek negativjait, 
sem ezekből előállított képeket és képeslevelezfl- 
lapokat azonban üzleti célból sokszorosítani és 
áruba bocsátani nem szabad. Az ez ellen vélflk, 
esetleges egyéb törvényes következmények viselé
sén és a Magyar CserkésszOvetség további kárá
nak m egtérésén felül, minden esetben biróilag 
sem mérsékelhető 1000 ar. P  kőtbéit tartoznak a 
Magyar CserkésszOvetségnek fizetni.

o Nagy sportünnepéllyel nyitják  m eg a 
veszprém i uszodát. A világhírű magyar vizipóló 
A és B csapata közreműködésével avatják fel a 
veszprémi uszodát. A székvárosunkban eddig tel
jesen elhanyagol) uszósport életrehivásának a napja 
lesz a holnapi vasárnap és reméljük, hogy ezen 
uj sportágban is méllóan fogják fiatalaink a vá
ros színeit képviselni a már erörekapott tObbi 
dunántúli várossal szemben. A megnyitó ünnep
ségen résztvesz vitéz ifj. Hotthy Miklós, a MUSz 
orsz. elnOke is az egyesület vezetőségével, köztük 
dr. Bárány István uszókapilánnyal, ezenkívül részt- 
vesznek a MUE, a Bpesti Egyet. AC, az egri és 
esztergomi MOVEk, a Pécsi AC, a Tatabányai 
SC, Szfehérvár, Győr, Pápa, Keszthely, Siófok, 
Balmidi, Fűzfő, Pét, Várpalota és Veszprém úszói. 
Külön versenyszámok lesznek a MUSz és más 
úszók részére. A vizipólót az Egyet. AC és Egri 
MOVE játsszák. A verseny d. u. 3 órakor kezdő
dik s az előkészítés munkáját a Move VSE végzi.

o Nemzetközi teniszverseny Almádi
ban . A Postatakarékpénztár rendezésében Péter- 
Pál napján kezdődött meg Balatonalmádiban, 140 
versenyzővel, a nemzetközi teniszverseny, amely 
két részből állott: a Balaton-bajnoki és a kizárá
sos bajnoki versenyszámokból. A bajnoki szép 
játék döntőjében (férfi egyes) Oabrovitz 6 :1 ,2 :6 ,  
6 :1 ,  5 :7 ,  6 :1  arányú nehéz küzdelemben tudta 
csak megvédeni múlt évi bajnokságát Straubbal 
szemben. A férfi páros nyertese az osztrák Brosch— 
Ellisen pár volt Ferenczy—Friedrich ellen. A höl
gyek egyes versenyében nyertes, nem kis megle
petésre, a nagyszerűen játszó Paksyné lett Eissen- 
menger osztrák bajnoknő előtt, aki a döntőre nem 
állt ki. A vegyespárost az osztrák Brosch—Eissen. 
menger pár nyerte Straub—Schréderné előtt. A 
női párost pedig nagy fölénnyel Schréderné—Pak
syné nyerte Sárkány Lili—Demkó Eszter előtt. A 
nívós versenyt, amely a Postatakarékpénztár vOrOs- 
salak pályáin folyt le, sok veszprémi nézte végig.

o A B alalon-uszóbajnokság. Siófokon a 
Magyar Úszó Egyesület rendezésében került le
bonyolításra a Balaton bajnoki uszóverseny. A 
2000 méteres verseny egyéni férfi bajnoka Oyóji 
(MTE) 305  perc, 2. Páhok (MTK), 3. Jakab 
(UTE). A hölgyek egyéni versenyében I. Csányi 
(FTC), 2. Maliász (TTE), 3. Koch (MUE). A férfi 
csapatbajnokságot az MTK nyerte az UTE előtt.

o Felavatták a pétfOrdöi uszodát. Vár
palotáról jelentik : Péter és Pál napján avatták fOl 
Pétfürdő uj 50 m.-es versenyuszodáját. Ifj. Horthy 
Miklós, a MUSz elnOke köszönetét mondott az 
uszoda létesítőinek, Hollós Vilmos vendéglősnek, 
Szigeth Gábor igazgatónak, Marton Ferenc ezre
desnek, dr. Péter Sándor várpalotai főjegyzőnek és 
Paal Ferenc építésznek, akik minden állami tá
mogatás nélkül építették fOl a sportszerű követel
ményeknek megfelelő uszodái. A bemutató szá
mokban dr. Bárány István és Tóth Ilonka is 
szerepeltek.

Rádiók, írógépek részletfizetésre Fodornál!

Iparostanoncisk. felflgyelflbizottság elnökétől. 

7877— 1933. szám.
Pályázati hirdetés.
Az 1922. évi XII. t.-c. alapján 1924. 

évi 60.000 V. K. M. sz. rendelettel kiadott 
szervezeti utasítás értelmében pályázatot 
hirdetek a veszprémi

iparostanonciskolai óraadói
állásokra.

Az óraadói állásokra pályázhatnak mind
azon tanerők, kik a szervezeti utasítás 41. 
§-ának A) és B) pontjaiban előirt képesí
téssel, illetőleg feltételekkel rendelkeznek.

Az előző ciklusban alkalmazott tan
erőket fenti utasítás értelmében pályázók
nak kell tekinteni.

A kellőképen felszerelt kérvények, az 
iparostanonciskolai felűgyelőbizottsághoz cí
mezve, f. évi ju liu s  hó 16.-ának déli 
12 ó rá já ig  a polgármesteri hivatalnál 
nyújtandók be.

A határidőn túl érkezett, valamint hiá
nyos kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Veszprém, 1933. julius 6.
S trau sz  Antal

184 felügyelő biz. elnök.

2502 -  1933. sz.

Pályázati hirdetmény.
A Veszprém vármegye zirci járásához 

tartozó s elhalálozás következtében meg
üresedett
s u r i  vezetőjegyzöi
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma a 62.000—1926. 
B. M. sz. rendeletben van megállapítva.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat iga
zoló okmányaikkal felszerelt pályázati kér
vényüket f. évi julius hó 2 4 .-ig  hoz
zám nyújtsák be.

Elkésetten érkező kérvényeket nem 
veszem figyelembe. A választás határidejét 
később tűzöm ki.

Zirc, 1933. julius 3.-án.
D r. SDIt L ajos s. k.

185 főszolgabíró.

Veszprém megyei város polgármesterétől. 
8056— 1933. szám.

Kivonatos
versenytárgyalási hirdetmény.

Nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hir
detek, a közgyűlési jóváhagyástól feltétele
zetten, Veszprém város nyilvános jellegű 
kórházában végzendő kisebb

épfliletátalakitási
munkákra.

Ajánlatok csak a mérnöki hivatalban 
a hivatalos órák alatt kapható ajánlati és 
költségvetési űrlapon adhatók be.

Az ajánlatok 1933. évi ju liu s  hó 
2 4 .-é n  déli 12 ó rá ig  adhatók be a 
polgármesteri hivatal iktatójába.

A részletes versenytárgyalási hirdet
mény, továbbá a munkára vonatkozó köze
lebbi adatok a hivatalos órák alatt a  városi 
mérnöki hivatalban szerezhetők meg.

Veszprém, 1933. évi julius hó 5.-én.
Dr. B erky  M iklós s. k.,

191 * polgármester.

Anyakónyv.
Születés: Stumpfhauser János' mészáros- és hentes- 

s. és Szedlák Rozália leánya Anna Gizella r. k — Zöld 
István sertéskereskedő és Cserfán Julianna leánya Erzsé
bet r. k. -  Tóth Ferenc szobafestő és Glück Ilona fia Fe
renc Pál r. k. — Molnár Ödön borbély és Umhauser Ro
zália leánya Jolán ref. — Leiner Ferenc gazd. cseléd és 
Mórocz Rozália fia Ferenc r. k. -  Szabó Károly portás 
és Szabó Mária leánya halva szül. — Szabó Péter kocsis 
és Nagy Erzsébet leánya Irén Ilona r. k. — Czetli József 
urodalmi gazda és Molnár Mária leánya Mária Erzsébet r. 
k. — Vincze Karolina (özv.) napszámosnő leánya Margit rk.

Halálozás ; Csornai Mihály földm. 36 é., r. k. ö z v  
Soós Józsefné Eppinger Katalin napszámosnő, 78 é., r. k. 
— özv. Darvalics Istvánná Szilágyi Lídia fm. napsz.-nő, 
78 é., ref. — Heiser Ignác kisbirtokos, 83 é., r. k. Jákli 
Gergely (elvált) pincér, 46 é., r. k. — Balogh Balázs pénz
ügyőri felügyelő 66 é., r. k.

Házasság: Éllő János molnár és Horváth Anna szo
balány r. k. — Győry István cipészmester és Venczel 
Terézia r. k.

3639—1932. sz.

Á rverési h irdetm ény .
Dr. Köves Jenő és dr. Köves József vesz

prémi ügyvédek állal képviselt Gombás Bálint 
örökösei javára 950 P 97 f. követelés és járulékai 
erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 1932. évi 
284. számú végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtási szenvedőnél 1932. évi 
julius hó 21.-én lefoglalt, 1082 P-re becsült ingó
ságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú 
végzése alapján az árverést elrendelem, s annak az 
1908. évi XLI. t. c. 20. §-a alapján még követke
zőkben megnevezett, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Hárságyon, a Dávid- és Pap-pusztán 
leendő megtartására határidőül 1933. évi ju lius 
18. n ap jának  délu tán  fél Ot ó rá já t tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üszők, linók, 
gramofon s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé
rőnek, esetleg a becsár ’ ,-áért is el fogom adni. 
1000 pengőt meghaladó becsértékü ingónál a becsér
ték 10 ®/o—át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1933. junius 24.-én.
188 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

1168— 1931. szám. 9253—1931. Pk. sz .

Á rv erés i h irdetm ény .
Dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt 

Vacuum Oil Company Rt. javára 489 P 67 f. kö
vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1931. évi 9253. számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1931. évi október hó 4.-én lefoglalt, 1215 
P-re becsűit 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, Szentkirálszabadján 153. 
szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. 
évi augusztus hó I. napjának délután 2 éráját tű
zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a 
becsár */,-áért is el fogom adni. 1000 Pengőt 
meghaladó becsértékü ingónál a becsén ék lO’/s-át 
bánatpénzül kezeimhez az árverés megkezdésekor 
le kell fizetni.

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

Veszprém, 1933. junius 16.
186 Pádár kir. bir. végrehajtó.

A  VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat


