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

erős,
hatalm as
Törökországot, dostó feté kiáltsa a m aga szörnyű
am ely m a m ár jelentős tényezője séges fájdalm ait és szenvedéseit.
a népek és nem zetek nagy c sa lá d  Ezek a z idegen földön m agyarsá
já n a k s am elynek b arátság a a ro gukért vértanuságet szenvedő m a
koni érzés melegével tölti el a m a  gyarok mind Rodostó felé pillanta
gyar nem zet minden fiát. Olyan ér nak, ahol G öm bös Gyula hódol a
téknek tartjuk ezt, am elyre mindig í magyar m ártirság legtisztább, legbüszkék vagyunk és ezt mindig fenköltebb a lakjának soha el nem
is boldogan valljuk és hirdetjük.
múló em lékezése előtt.
Ö sszekoccan a két pohár m essze
A török testvérnép a m aga küz
Keleten, A nkarában, az újjászüle delmes harcainak sikerei után a
M ennyi igazság és mennyi m e tett török birodalom uj fővárosában. büszke és sokatm ondó „G ázi“ név
legség csendült ki abból a két a n  É v századok nehéz harcai, a fel vel tüntette ki v e z é ré t; Kemált. Ez a
karai serlegből, melyet két nem zet nem ismert testvériség m arcangoló név ; „győző“-t jelent. Mert valóban
elnöke em elt m agasba, hogy azt a pusztításai után végre ö sszed o b b an  a Kemál pasa akadályt nem ismerő
testvérnem zet b o ldogulására ürítse. h at két testvérnem zet szive. Nagy akarata nélkül a ma viruló Török
erkölcsi erő van ebben az összeta- ország a régi beteg em bere volna
T estvérnem zet.
A világ gyűlölködő, egym ás éle tálkozásban. S am ikor a m agyar még mindig E urópának is, Ázsi
állam
férfiak búcsút m ondanak s ának is.
tére törő nagy h a rc áb n n úgy h at ez
Mig m a ? Ma tekintély övezi
a szó. mint a vízözön pusztulása köszönetét a feledhetetlen órákért,
— s am ikor Gömbös Gyula útnak mindenütt. Ez a Gázi erős és nagy
u tá n a m egjelent galam b a béke
akaratú
lelkének a m unkája. Bár
indul
a
rodostói
kisház
felé.
ahol
olajágával. S m ég a leggyanakvóbb
kishitűség sem félhet, hogy csu a m agyar gondolat bujdosó feje csak a török példa s a kis rodos
tói
ház
ném
án is beszédes múltja
delm
e
élte
le
szám
űzetésének
egy
p á n a diplom ácia csiszolt formahangú éveit, önkénytelenül is rá fog olyan erővel telítenék meg az oda
nyelvének
külső
udvariassága
csen d ü l meg e szóban. Ó n e m ! gondolni, hogy a nagy kuruc feje sereglett m agyar vezérek lelkét,
A két nem zet szive olt dobog ennek delem sirhantja felett éppen akkor hogy alkotó m unkájuk nyom án
a ta lá lk o zá sn ak m inden egyes tüntetik el cseh kezek a m agyar olyan feltám adó uj élet pezsdüljön
m o z z a n a tá b a n . A m agyaré éppen élet m inden látható jelét, am ikor a mai küzdelm es életünk nyom án,
úgy, mint a töröké. A z egész m a rodostói emlék a világ tu d atáb a mint amilyen az újraéledt török
gyar nem zet tekintete A nkara felé id é z i: mit kellett a m agyarnak szen  testvéreké.
Ez a felpezsdülő uj m agyar
irányult a múlt hét napjaiban. Mit vednie és áldoznia a magyarságért.
S ó . — a rodostói em lékház élet volna a legszebb történelmi
várt ettől a z úttól ? Előnyös gaz
d aság i szerződést, vagy talán éppen felavató ünnepségébe belekongatja pecsét az okm ányon, am it a két
fegyverszövetséget ? Avagy talán sötét fájdatm át Észak, Dél, Kelet nem zet szivére Írtak kitörölhetet
m ind a kettőt? Nem ez a kérdés. és Nyugat, hogy elszakított terüle lenül a z ankarai pohárköszöntők.
(s.j
S éppen ezért jelentős ez az a n  teinek szám űzött m agyarsága Rokarai ut. mert a m ateriális kérdé
seket itt háttérbe, m ásodik vonalba
szorítja a lelkiség, am elynek nem
igen jut szerep a mai diplom ácia
cselekvéseiben. A nnál több van
a z o n b a n a török-m agyar talál
k o zásb an .
A török ezt m ondja :
A R e v íz ió s L i g a veszprém i csoport
— Nem vendégek, nem is roko
nok jöttek hozzánk, hanem m aguk a
já n a k n a g y g y ű lé se .
törökök. Mert mi éppen úgy gon
Mélyen felháborító az az elvete vármegyeházán tartotta meg tiltakozó
dolkozunk m a is, mint Bizánc,
am ikor G éza m agyar fejedelem nek medett irtóhadjárat, amit a csehek gyűlését, amelyet dr. Kenessey Pon
koronát küldött a z uj ország : Tur- a trianoni békeparanccsal uralmuk grác főispán, a Revíziós Liga megyei
alá hajtott magyar testvéreink ellen szervezetének elnöke hívott össze és
kia szám ára.
S hogy a z egész török nép fel indítottak. Fölforr a vérünk és ököl nyitott meg. Mély érzésű, hazafias
fogása csendül m eg e szavakban, beszorul a kezünk a Cseh Szlová szavakkal mutatott reá, hogy minden
azt n em csak a hivatalos fogadtatás kiának nevezett, összerabolt területű szenvedésünk és nyomorúságunk
páratlan melegsége igazolja, hanem államból érkező hírekre, amelyek a okozója a trianoni „béke* és hogy a
a nép rajongó szeretete is, am ely magyarok tervszerű elnyomásáról és csehek újabban ismételten semmivel
óriási töm egeket mozgósitott a m a üldözéséről számolnak be, s amelyek meg nem okolható sérelmet követtek
gyar állam férfiak fogadására, csak között egyik legégbekiáltóbb igaz el az uralmuk alá került magyar
hogy láthassák , üdvözölhessék és ságtalanság a magyar nyelv hasz testvéreinken. Ez ellen fölemelni a
nálatának — hamis népszámlálási szavát minden magyar embernek kö
köszönthessék őket.
telessége — mondotta — az egybe
Érthető, h a G öm bös Gyula mi adatok alapján — Kassán, Pozsony
gyűltek zugó helyeslése közben —
niszterelnök, a k i politikai pályáját ban és Ungvátt történt eltiltása volt. s ezért hívta össze a közgyűlést.
Sajnos,
ezekkel
a
cseh
jogtalansá
S zegeden kezdte, am ikor az ezer
Dr. Csiba Mór min. tanácsos,
éves ország egyetlen várossá z su  gokkal szemben ezidőszerint nincs pénzügyigazgató, a Liga helybeli
gorodott ott a Tisza partján. Pusz módunkban máskép védekezni, mint csoportjának ügyvezető alelnöke ter
hogy
ellenük
fölemeljük
tiltakozó
taszer közvetlen közelében — a
jesztette elő a tiltakozásra vonatkozó
szem élyes áté lés közvetlenségével szavunkat, amit vasárnap a Magyar határozati javaslatot, amit nagyhatású,
lelkesedett K ernel p a sa nagyságán Revíziós Liga által egybehívott gyű lelkes magyar beszéddel okolt meg
és lelki erején, am ely a porba súj léseken az egész csonkaország la és szinte fölsorolta a másfél évtize
tott török népet fel tudta rázni kö kossága impozáns módon tett meg. des cseh jogtalanságoknak egész
zönyéből, s am ely a békeszerződés Impozáns egyértelműséggel fejezte ki bünlajstromát.
k a lodájából a z uj élet. a fejlődés hazafias lelkesedésből fakadó tilta
— A csehszlovák állam — mon
útjára tudta vezetni elsorvadásra kozását Veszprémmegye lakossága is, dotta — a „békeszerződés* fenn
ítélt nem zetét. Joggal m ondta Göm amelynek tüntető megmozdulásáról állása óta mindent elkövetett, hogy
az alábbi tudósításban számolunk be.
bös G yula ;
A Magyar Revíziós Liga veszpré az uralma alá jutott egymiliós m a
— A z önök lelki ereje és lelki
mi
csoportja vasárnap délelőtt a gyar kisebbséget nemzetiségétől meg
nagysága terem telte m eg azt a z uj.

T e s tv é r
nem zetek.

Tiltakozás a csehországi
magyarok üldözése ellen.

fossza. Az elmúlt másfél évtized alatt
a cseh tisztviselők, iparosok és ke
reskedők százezrei özönlötték el a
magyar kisebbséglakta területeket.
Cseh légionáriusok és földművesek
határőrsége szállotta meg, a nincs
telen magyar paraszt kisemmizésével,
a magyar földbirtokosoktól elvett föl
deket, idegennyelvü tanárok és taní
tók lepték el a még megmaradt ma
gyar iskolákat s a katolikus magyar
főpapokat kivétel nélkül eltávolították
és a protestáns magyaroknak határontuti hittestvéreikkel való minden
egyházi kapcsolatát szétvágták.
Ezután sorra vette a csehek elnemzetlenitő módszerének rettentő
részleteit, amelyekkel kulturális, gaz
dasági és politikai téren elnyomják
s valósággal kipusztítják a magyar
kisebbségeket. Mindezek tetejébe pe
dig most, hamisított népszámlálási
adatok alapján, a magyarságot Kas
sán, Pozsonyban és Ungvári nyel
vének hivatalos használatától is meg
fosztotok.
— Pedig — hangsúlyozta —
1918-ban, amikor a cseh katonaság
Kassára bevonult, Srobdr, Szlovenszkó akkori teljhatalmú minisztere el
ismerte, hogy az ottani lakosság 95
% -ű magyar s az 1931. évi cseh
népszámlálás mégis csak 18% ma
gyarságot mutatott ki.

A h a t á r o z a t i ja v a s la t .
Ezt követöleg előterjesztette a
határozati javaslatot, amely főbb vo
násokban szintén fölsorolja a megokolásban foglalt sérelmeket s rá
mutat arra, hogy a cseh-szlovák kor
mány lábbal tiporja az ottani ma
gyarságnak az u. n. „kisebbségi
szerződésiben lefektetett jogait. A
határozati javaslat érdemi része így
hangzik ;
„Az itt felsorolt erőszakos és
fondorlatos intézkedések a cseh
szlovákiai magyar kisebbség jogés törvényellenes megsemisitését cé
lozzák és lassú, de biztos elsorva
dását vonják maguk után, ami ellen
a nagygyűlés egyhangúan tiltako
zik és a békeszerződések revíziójá
nak sürgős megvalósítása érdeké
ben a nagyhatalmakhoz fordul, me
lyekre az a kötelesség hárul, hogy
a Nemzetek Szövetsége egyezmény
okmánya 11. cikkének 2. bekezdése
alapján a fenyegető bonyodalmak
és konfliktusok elkerülése céljából
a Népszövetségnél a megfelelő lé
péseket tegye meg- .
A határozati javaslatot percekig
zugó éljenzéssel és tapsorkánnal —
ahogyan az elnöklő főispán kimondta:
— „egyhangú lelkesedéssel, de mély
séges fájdalomma 1“ elfogadta a nagy
gyűlés, amelyen Veszprém társadal
mának minden rétege nagyszámban
volt képviselve osztály-, vallás- és
politikai' felfogásra való különbség
nélkül. Kimondta még a gyűlés, hogy
a határozati javaslatot megküldi a
Népszövetségnek, Mussolini olasz,
Dalaider francia és Mac Donald an
gol miniszterelnököknek, valamint
Hiller német kancellárnak.
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Hasznos tudni,
hogy sokféle betegségnek vehetjük eléjét,

b>SCHMIDTHAUER
keserüvizével, eltávolítjuk a gyomor és be
lekben rejtőző, kórokat okozó baktériumokat.

Csiba Mór ezután Herczeg Fe
rencnek, a Revíziós Liga lánglelkü or
szágos elnökének üdvözlésére lelt in
dítványt 70. születésnapja alkalmá
ból és találóan szép szavakkal m él
tatta azt a nemes munkásságot, amit
az ország jövöje érdekében most is
állandóan kifejt. Ezt az indítványt is

VESZPREMVARMEGYE
nagy lelkesedéssel fogadták el, ma|d
az ügyvezető alelnOk a Magyar Re
víziós Liga egyévi kül- és belföldi
étfékes munkásságát ismertette főbb
vonásokban.
Végül Kenessey Pongrác főispán
emelkedett szellemű és hangsúlyozni
sohasem fölösleges eme szavakkal
zárta be a közgyűlést:
— Ha minden magyar ember sa
ját hatáskörében megteszi a köteles
ségét, lulajionkiptn a revízióért dol
gozik. Ha összetartunk, megértjük
egymást, egy lépéssel előbbre viszszük az ország ügyét. Tegye hát ezt
mindenki, hogy annál hamarább föllámadhas8on egy boldog ország.
A fölharsani, kitörő éljenzés után
befejezésül a „Himnusz“-t énekelték
el az egybegyűltek.

A Nemzeti Egység körútja
a zirci kerületben.
Minden községben m egalakult a Nemzeti E gység sz e r
vezete. — A kerület lakossága m elegen ünnepelte
H olilscher Károly képviselőt.
„ S z iv e m és a jtó m m in d ig n y itv a á l l k e r ü le te m
n é p é n e k " — m o n d o tta H o lits c h e r K á ro ly .
Holitscher Károly gazd. főtaná ütjük Borzavárra vezetett, ahol dr.
csos, a zirci kerület közszeretetben i Kolb Ciprián ciszt. plébános, a NE
álló s a Nemzeti Egység központja helyi elnöke Stark József tanító,
által Veszprémmegyei politikai felü- j közs. titkár társaságában üdvözölte
gyeletével megbízott képviselője, va a megjelenteket, akik tovább Porvára
lamint Walla Ferenc ny. ezredes, mentek. Itt dr. Szekeres Fábián plé
földbiitokos, vá'.asztókerüli elnök és bános vállalkozott a Tegyl Imre
Felber Pál várm. közp. titkár a na kántorlanitó, közs. titkár által már
pokban végigjárták a zirci kerület megkezdett szervezkedés kiépítésére.
valamennyi községét, hogy — mint Ebédre Walla Ferenc látta vendégül
a Nemzeti Egység zászlóhordozói — őket tündérmajor! otthonában.
Innen Olaszfaluba indultak, ahol
a nagy nemzetípitő munkába az ed
diginél is intenzivebben belevonják j Füredy László körjegyző üdvözölte
a kerület lakosságát. Kőrútjukat Zir- a vezetőséget, majd Holitscher Kácek kezdték meg, ahol a helyi veze- roly fölvilágosító szavai után dr.
tőségen kívül a bakonybéli szervez Franck Döme ciszt. plébános elvi
kedés vezetői: Pnch József és Ste- leg elvállalta a NE elnökségét, ille
fanovics Gyula tanítók, Lókutról pe- i tőleg a szervezést, amiben Piedl
dig Pongrácz Mái tón bíró és Paunsz Antal és ifj. Klausz József lesznek
Rezső kántorlanitó jelentek meg Első a segítőtársai. Nagyesztergári kúriá

Elhunyt kedveseim nek.
— Halottak napjára. —

Hadd gyújtsak én is e napon világot!
A ti sirotok se legyen sötét.
S még őszirózsa koszorúk, virágok
Díszítsék a halottak fekhelyét.
Pár óra csak. Imádkozással töltöm,
Elsuttogva: áldottak legyetek!
.. .S a mécs kialszik... Élő itt a földön
A holtnak nem tud adni egyebet.
De ég egy láng — ti gyujtátok! —
[szivemben:
A hű szeretetnek (faoszlopa,
Ez átsugárzik mégoly mély sirvermen
S föl, égre csap, — de nem hamvad
[soha.
S ha a halál majd engem is lefektet,
Ezzel világit'ok nekem — tudom —
Ti is, ti megdicsőült, drága lelkek
Az Örök Fényhez elvivő utón.
Ifj. Matkovich László.

A kereskedő lélektani
megfigyelései.
A Veszprémi Kereskedők Társulata október
22,-i előadóestéjén felolvasta

Dr. W alln er Ernő
a veszprémi áll. felső kercsk. iskola
igazgatója.

Ha a kereskedelem mai súlyos
válságát, évről évre csökkenő forgal
mát és a szabadkereskedelem elle

jában Purgly Pál gazd. főtanácsos,
az ősz fejjel is fiatalos agilitást! földesur, a NE helyi elnöke közismert
szeretetreméitóságával fogadta ven
dégeit. Mellette Hanich József közs.
biró, mint NE titkár működik.
Dudaron Mészáros András ref.
lelkész, mint elnök nyitotta meg a
gyűlést és Holitscher Károly nagyha
tású fejtegeitéseit viharos tetszés ki
férte. A község tevékeny titkára Szűcs
Zoltán tanitó. Szakadt az eső, ami
kor a vezetőség Bakonynánára érke
zett, ahol Molnár István, a gróf
Nádasdy-uradalom főintézője, mint
elnök és Hutvágner Mihály szakkép
zett kisgazda, mint t'tkár végzik a
szervezést. Az emelkedett hangulat
ban lefolyt gyűlés u‘án dr. Borión
Elréd ciszt. plébános látta vendégül
a NE vezetőfégét, akik az éjszakát
Holitscher Károly csetényi kastélyé- j
bán töltölték. Csetényben — ahol
Jásd és Tés községek küldöttségét a I
zuhogó esőre való tekintettel a kép
viselő a megjelénés alól fölmentette.
— a község lakossága igen meleg
érzéssel ünnepelte jótékony, szereted
földesurát. A szervezést itt Kovács
József ref. lelkész, elnök és Hegedűs
János kisgazda, titkár végzik nagy
ügybuzgalommal. A kis Szápár köz
ségben, Brandt Béla plébános elnök
kel és Drexler Adolf tanitó-titkárral
az élén, lelkes tömeg fogadta az
érkezőket.
Kimagaslóan szép eseménye volt
a napnak a bakonycsernyei Hangya
nagytermében lefolyt gyű és. Szlovák
Pál ev. lelkész, e'nök, Holitscher
Károly és Felber Pál közp. titkár
fölszólalásait nagy tetszéssel és egy
hangú megértéssel fogadták. A köz
ség vezetősége kifejezte azt az óha
ját, hogy a díszpolgárrá már korábban
megválasztott Gömbös Gyula minisz
terelnöknek a díszpolgári oklevelet
mielőbb ünnepélyesen átadhassa. A
zirci kerületben a NE-nek eme köz
ségben van legtöbb tagja. A vezető
titkár itt Cseplák János tanít3.
Sur községben az ügy érdekében
, é3 a helyi viszonyokra való tekintekint.tte! a vezetőség á ‘szervezése
vált szükségessé Az elnökséget M é 
száros Mihály malomtulajdonos, a
titkári tisztséget dr. Schir Gyula
állatorvos vállalta. Még ezen délután
Ácsteszéren (elnök Piedl Márton, tit

nes hangulat terjedését látjuk, nem
csodálkozhatunk azon, hogy a keres
kedőtársadalom táborából a kedvet
lenség, a csüggedé3 hangjait hallani.
Honnan merítsen hitet és bizalmat
a kereskedőlársadalom, amikor azt
látja, hogy a közelmúlt hírneves cé
gei, amelyeknek üzleti alapjai megrendithetetleneknek látszottak, ma
már csak emlékként élnek, Vájjon
nem rendültek-e meg a kereskede
lem létalapjai, vájjon nem fogja-e a
mai kort olyan követni, amely még
nagyobb béklyókat jelent a kereske
delemnek? Jósolni nehéz feladat, de
én mégis azt hiszem, hogy a keres
kedelem felett még nem kondul meg
a lélekharang.
Szinte hallani vélem az ellenve
tést. A kereskedőnek nem egyéni
meggyőződésre, hanem pénzre és
vevőre van szüksége, ma pedig egyik
sincs. Szokatlannak és merésznek
hangzik, ha azt mondom, hogy én
a jobb jövőbe vetett meggyőződése
met éppen onnan merítem, hogy ma
kevés a pénz, kevés a vevő.
Amikéit a nemzetek a jólét, a
könnyű megélhetés és meggazdago
dás idején elpuhulnak, ellenállóké
pességüket elvesztik, éppúgy a ke
reskedőtársadalom a kedvező, bősé
ges konjunktúra idején könnyen sze
rezheti meg olyan betegség csiráit,
amelyek később éreztetik káros ha
tásukat. Ilyenkor megy feledésbe

az, hogy hivatást nemcsak azért vá
lasztunk, hogy ezzel pénzt keressünk,
hanem azért is, hogy a társadalom
hasznos tagjaivá legyünk.
A mai idők a kereskedőtől nehéz
munkát, egész féift követelnek, de
éppen ez acélozhatja és nemesítheti
meg küzdelmüket, növelheti hivatá
sukba vetett öntudatukat és serkent
heti őket olyan tevékenységre, amely
hivatva lesz megteremteni egy jobb
jövőt 8 munkásságuk előtt tisztelet
tel fog meghajolni a kereskedelem
ellentábora is. Engedjék meg, hogy
a kereskedőtársadalomnak ehhez a
hivatásszeretetéhez szólhassak röviden
s a részletkérdéseket mellőzve, néhány
szót most arról, hogy milyen lélek
tani megfigyeléseket kell a kereske
dőnek tennie.
Lélektan, — pszihológia, — a ke
reskedői foglalkozástól messze eső
tudomány. Sietek is kijelenteni, hogy
nem arra gondolok, hogy a keres
kedő a lélektant elméleti alapon
tanulmányozza, hanem arra, hogy
gyakorlatúig igyekezzék a vevő lé
lektanát kiismerni. Hogy megfigye
lései közben magától rá fog buk
kanni a lélektani alaptörvényekre, az
valószínű, hogy azonban megelőző
képzettségen alapuló gondolkodás
segítségével hamarább érheti el cél
ját, — az bizonyos.
Ma már az árusítás tehnikájának, lélektanának egész tekintélyes
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garantált fajták, folyton
virágzó bokorrózsák leg
újabb és legszebb színek
ben,olcsón beszerezhetők
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n ádasladányi k ertészete
faiskolájának lerakatában

Veszprém ben

Szigethy József u. 34. szim
alatt és a heti

piacon

Stent Imre-téren a Rendőrség előtt.
Megrendelés eszközölhető a Kát.
Népszövetség Megyei Irodájában,
V e s z p r é m , V á r u t c a I. s z .
Nagyobb megrendelés a helybeliek314
nek házhoz szállítva.

kár Gábriel Márton), Bakonvszombathelyen (elnök Szeiberling Ferenc,
titkár dr. Balogh István) és Rédén
(elnök Elekes Gyula jószágtgazg., titkár
Lampérth Lsjos ref. lelkész) voltak
gyűlések. A kiszállásnak szembetűnő
eredménye, hogy Bszombathely kö
zönsége is, ahol a független kisgaz
dapárt nemrégen zászlóbontással kí
sérletezett, csatlakozott a Nemzeti Egy
ség eszméjéhez. Éjszakára Elekes
Gyula látta vendégül a NE vezető
ségét.
Harmadik nap elsőül Bakonybánkot keresték föl, ahol Hunkár
Antal földbirtokos, elnök és Somogyi
János titkár a legélénkebb tevékeny
séget fejti ki. A gyűlés közönsége
nagy lelkesedéssel és megértéssel
fogadti Holitscher Károly és Felber
Pál fölszólalásait Leol/asható volt
az arcokról az a meggyőződés, hogy
az ország nehéz helyzetéből egye
dül az összefogás vezethet ki és a
nemzeti egyesüléssel hatalmat kell
adni annak, akitől a hatalom g y a 
korlását várjuk.
Bakonyszentkirályon K u'di Ru
dolf körjegyző vendégei voltak a ki
szálló politikusok. Az impozáns tö
meg lelkesen éljenezte Gömbös Gy ula
irodalma van. Azt olvasgatni még
annak is haszon, aki azt véli, hogy
gyakorlati érzékével és ügyességével
üzletmenetét az elérhető legmaga
sabbra emelte. Az eladás művészete
abban áll, hogy árukat adjunk el,
amelyeket nem hoznak vissza, —
embereknek, akik visszajönnek. Viszszatirő vevő!, — azt hiszem ezért
még lélektannal is érdemes foglal
kozni.
Attól a pillanattól kezdve, ami
kor a vételkedv megszületik, addig,
mig ez vételelhatározássá érik, a vevő
különböző lélektani állapotokon megy
keresztül. Egy közbülső hiba és a
vételkedv megsemmisül. Vagy nem
lélektani alapon nyugszik a vételkedv
felébresztése olyankor és olyasmi
iránt, amire a vevő előzőleg gon
dolni sem akart? Önök tudják leg
jobban uraim, hogy a vevő lelki a l
katát kiismerni — fél siker.
A léleknek sokféle leple és öltö
zete van: először a test, azután a
külső ruházat, a lakás, a kör
nyezet, a neveltség, a társadalmi
helyzet, stb. Az igazi üzletembernek
tehát kitűnő megfigyelőnek kell lenni,
bútor, ruházat minden olyan dolog,
ami a vásárláshoz tartozik, ami többé-kevésbbé rá tud mulatni a vevő
lelkének jellemvonásaira. Lássuk már
most a főbb vevőtípusokat:
Az értelmes vevő. Elhatározását
az értelem irányítja. Legjobb m ód-
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közönsége Holltcher Károlyhoz, a
választói érdekeit odaadóan szivén
viselő képviselőjéhez ragaszkodik. A
képviselő minden községben beszé
det mondott s kijelentette, hogy szive
és ajtaja mindenkor nyitva áll kerti ■
lete népe előtt, amiért mindenütt
nagy lelkesedéssel ünnepelték. Ami
kor pedig meghallgatta a lakosság
panaszát, megható volt látni, milyen
bizalommal fordullak hozzá abban
a biztos tudatban, hogy meghallga
tásra találnak. Ezért követik és bi
zalommal csatlakoznak a Nemzeti
Egységhez, amelynek a kerületben 6
a zászlóvivője.

A Nemzeti Egység gyűlése
Hajmáskéren.
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A Nemzeti Egység Hajmáskéren
vasárnap délután a Boros-féle ven
déglőben gyűlést tartott s azon a
község tekintélyes polgárai legna
gyobbrészt az egység jelvényével je
lentek meg. A gyűlést Kremó Lajos
mérnök, szervezeti elnök nyitotta
meg, üdvözölte a központi kikül
döttet s reámutalott a Vezér nem
zetmentő törekvéseire. Beszéde so
rán a cseh zsarnoksággal kapcso
latban megemlékezett elszakított ma
gyar testvéreink üldöztetéséről is. Ez
után Felber Pál közp. vármgyei tit
kár tartott érdekes előadást az össze
tartás szükségért! és erejéről, pél
daként állítva Hajmáskéri, ahol min
den magyar tudja, miért van szük
ség a Nemzeti Egységre. A nagy
tetszéssel fogadott beszéd u'án a
gyűlés tagjai még sokáig együtlmaradtak lelkes hangulatban.

bános üdvözölte a képviselőt, aki
beszédében kitért az összes időszerű
gazdasági és politikai kérdésre. A
mai nehéz időkben — mondotta, —
nem elegendő csak a kis Magyaror.
szág ügyeit nézni, hanem az egész
világ eseményeit kell figyelemmel
kisérni. Az utóbbi időben a válság
enyhülését tapasztalhatjuk. A nagy,
tengerentúli urszágok elhatározták a
gabonatermelés csökkentését. A kül
kereskedelmi forgalom lassan emel
kedik, a munkanélküliség csökkenő
irányzatot mutat és a bizalom kezd
visszatérni. A mai történelmi idők
ben összefogásra van szükség és fel
kell készülni a jövőre. Ezért fontos,
hogy a falu népe is egységes szer
vezetbe tömörüljön. A Keresztény
Kisgazda, Földmives és Polgári Párt
idáig is a keresztény agrárpolitikát
hirdette és ez látszik legalkalmasabb
nak az ország népének egységes
tömörilésére.
Tüskevár lakossága egyhangúlag
kimondolta a csatlakozást és a Ke
resztény Kisgazda Földmives és Pol
gári Párt, mint a Nemzeti Egység
helyi szervezetének választmányát
megválasztotta. Az egybegyűltek ne
vében Kecskés József kisbirtokos fe
jezte ki őszinte ragaszkodását Schandl
Károly iránt és biztosította őt to
vábbi támogatásukról. Ezután Kis
berzsenyben és Veszprémpinkócon is
megtörtént a párt helyi szervezetének
újjáalakítása.

Százezren látogatják meg
a Nemzeti Munkahéten
az Ipari és mezőgazdasági
kiállítást.

miniszterelnököt, a N E vezérét. A
szervezés, amelynek vezetői Bíró
Lajos elnök és Majorovics posta
mester, titkár, szép eredményt mu
tat. Cseszneken (elnök Németh Jdzsef, titkár Knapp GyOrgy tanító) és
Oszlopon (elnOk Hoffer János bérlő,
titkár W o lf Károly), a késői őrák
ellenére is sok hallgatója voltagyfilésenek.
Ez a kőrút nemcsak a Nemzeti
Egység szép sikerének bizonysága
volt, hanem annak az őszinte, meleg
szeretetnek is, amivel a zirci kerület

M eg alak ítják a N em zeti E g y ség et
a d ev ecserl k e rü le t község eib en .
Vasárnap dr. Schandl Károly, a
devecseri kerület nagy szeretettől
övezeti, népszerű képviselője beszá
molóját tartotta Tüskeváron. A majd
nem teljes számban összegyűlt vá
lasztók nevében Kasza Vilmos plé

A TESz által november 11.-tői
19.-ig rendezeti Nemzeti Munkahéten
legnagyobb szabásúnak Ígérkezik az
a hatalmas kiállítás az Iparcsarnok
ban, amely a magyar ipar, kereske
delem és mdzőgazdaság termékeit
mutatja be. A kiálli'áson részt vesz
a gyáripar legújabb gyártmányaival,
a sörgyárak, a bortermelők, gyü
mölcstermelők, a henleskülönlegességi gyárak és a háztartási ujdon-

szer világosan kifejteni neki az áru
minden érdemét és előnyéi, meg
mondani mindig az igazat.
A tudákos vevő. Kérdésekkel
ostromolja az árusítót, hibát keres,
ezzel akarja az árat lenyomni. A
szabott árral nem törődik. Vele szem
ben a megokolás hiábavaló, az áru
ismeret kárbaveszett.
A z arrogáns vevő. Előkelőséget
miméi. Vele szemben meg kell m u
tatni, hogy az eladó hivatását mű
vészetnek tekinti.
Beszédes, kedves vevő. Barátságos
köszönéssel jön az üzletbe. Messze
elkalandoz beszédközben a tárgytól.
Sok tapintattal és türelemmel kell
vele bánni.
A nehézkes, lassú vevő. Alapos
megfontolás jellemzi, uralkodik ön
magán, kedvet az áru bemutatásánál
nem mutat. Szereti a részletes fel
világosítást. Gyors elhatározásra bírni
nem szabad, ha aznap nem vásárol,
nem baj, másnap úgyis visszajön a
jó áruéit.
A takarékos vevő. Tüstént az ár
iránt érdeklődik. Szereli, ha az árak
a kirakatban láthatók. Divatos dol
got nem igen vásárolnak, mert tud
ják, hogy a divatcikket jól meg kell
fizetni. Legjobb érv velük szemben
arra hivatkozni, hogy a legdrágább
jó minőség a legolcsóbb.
A z elszegényedett vevő. Ha nem
Is jó vevők, de jó vevőszerzök. A

finom áruhoz vonzódnak, szerelik a
finom, kissé hibás árut. A régi
időkből megillető megtisztelésért szí
vesen viszik jó híréi az üzletnek.
A siető vevő. Gondolatai más
dolgokkal foglalkoznak. Minden kí
sérlet, hogy uj vételre bírjuk, csak
terhére van.
A szenvedélyes vevőket máskép
összehasonlító vevőknek is mond
hatni. Üzletről-Uzletre járva, össze
hasonlítják az árukat az árakkal.
Mindent megfigyelnek és sok olyan
apróság szemet szúr nekik, amire a
kereskedő nem is gondol. Olyanok,
mint a kivánCBi halak. Egyre tapo
gatóznak. Megfogásuk nagy ügyes
séget kíván a kereskedőtől. Aki meg
fogja őket, jól jár, mert a kiváncsi
vevőből lesz az állandó.
A statisztika szerint az eladott
áruk 85 °/o-ál a nők veszik meg,
jóllehet a pénzt a férfiak keresik,
ízlésükre, érzékenységükre elsősorban
kell tekintettel lenni. Van egy gond,
amely sohasem hagyja el a nőt és
ez a kor ellen való küzdelem. Nyert
Ugye van annak, aki olyasmit lúd
ajánlani, amivel segítségére siet a
nőknek, hogy fiatalságukat megőriz
zék. Kedélyüket a hangulat befolyá
solja. Mások délelőtt, mások délután.
íme, csak néhány kiragadott pél
da a sok közül. Talán nem túlzás,
ha azt mondom, hogy a kereskedő
nek annyi lélektani megfigyelésre nyí

lik alkalma, mint a legjobb pszihológusnak. Csak az a kérdés, teszi-e
azt tudatosan ? Döntő fontosságú és
következményeiben egyáltalában nem
közömbös a vevőkre gyakorolt első
hatás.
Hol találkozik a kereskedő elő
ször vevőjével ? A kirakatban és a
hirdetésben. A kirakat az üzlet szeme,
amelybe belenéznek, úgy, ahogy az
ember is belenéz a másik ember sze
mébe, hogy kiolvassa jellemét, aka
ratát, gondolatát. A kirakat előtt el
haladó a kirakatból az üzlet lelkét
olvassa ki: ügyelni kell arra, hogy
ez a lélek gyönyörködtető, bizalmat
és kellemes érzést keltő legyen, ne
untasson.Minden kereskedő kérdezze
meg önmagától, vájjon érdemes-e
sajál kirakata előtt megállnia ? Egy
francia Író a kirakatrendezés lelkét,
lényegét igen szellemesen igy ma
gyarázta : ha egy társaságban tiz fe
kete nő között egy szőke van, kire
irányul mindenkinek a figyelme ?
Akirakat legyen hangtalanul hang
súlyozó IA tulhalmozott kirakat nyug
talanítja a szemet, a tárgyak össze
olvadnak, a szem elfárad, a szemlélő
tovább halad. A közönség egy része
csak olyasmit vásárol, amit a kirakat
ban lát. Ezen gyakori változtatással
segíthetünk. Különben is a kirakat
az újdonság, a divat, az alkalomszerűség, az időszaki tárgyak bemu
tatására szolgáló hely, nem is lehet
állandó.
(Folyt kóv.)
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Ságokat készítő cégek. Az Iparcsar
nok melletti Kis-csarnokban meg
nyitják az .Otthon és Tehnika* ki
állítást, amelynek keretében a magyar
háziipar fejlettségét és célszerű újí
tásait mulatják be. Gondoskodnak a
közönség szórakoztatásáról is, Egy
elkülönített részben látványos elő
adást, továbbá naponkint igazi ma
gyaros szüreti mulatságot rendeznek,
amely szinpompás látványosságot is
nyújt. Az ipari, kereskedelmi és
mezőgazdasági kiállítás iránt az egész
országból olyan nagy érdeklődés
nyilvánul meg, hogy a rendezőség
százezer látogatóval számol. Az
50°,, os vasúti kedvezmény itt, a
vidéken nagy propagandát jelent a
Nemzeti Munkahét országos ünnep
ségeinek, amelyek sorában kétség
kívül az iparcsarnoki kiállítás külön
jelentőséggel bir. A kedvezméeyes
utazásra jogosító jegyigazolványokat
az ország valamennyi dohánytözsdéjében árusítják. Ez a zöld igazol
vány Veszprémben a MÁV Menet
jegyirodában váltható s a Bpestre
utazásra nov. 8-ának 0 órájától ér
vényes, a visszautazásra pedig nov.
22.-én 24 óráig használható föl.

H Í R E K .
— Szem élyi hírek. Dr. Rótt
Nándor megyéspüspök november 7.én érkezik haza Rómából. Dr. Werner
Adolf zirci apát azonban már hét
főn hazaérkezett. — Csajághy Ká
roly kúriai biró, a veszprémi törvény
szék elnöke, ehéten Enyingen a járás
bíróságnál hivatalvizsgálalot tartott.
— A főispán B u d ap e ste n . Dr.
Kenessey Pongrác, vármegyénk fő
ispánja mull szombaton és e hét
szerdáján Bpesten volt, ahol hivata
los ügyeket intézett el.
— K risztus k irá ly sá g án a k ü n 
nepe. Holnap 28.-án, október utolsó
vasárnapján ünnepli meg a katolikus
egyház Krisztus királyságának Unnebét. E napon d. e. 9 órakor a veszp
rémi székesegyházban szentbeszéddel
kapcsolatos szentmise lesz s mind a
kellőt dr. Radványl Viktor apát
kanonok mondja.
— A reform áció em lékünnepe.
Október 31.-én, kedden a reformáció
emlékünnepét a két veszprémi pro
testáns egyház az eddigi szokás sze
rint közösen ünnepli meg. Délelőtt
külön-külön ünnepi istentiszteletek
lesznek úrvacsora-oszlással mindkét
temlomban, majd a református és
evangélikus^egyházak közös ünnepé
lyüket d. u. 5 órakor a ref. temp
lomban rendezik,amelynek műsora a
következő: 1. .E rős vár a mi Iste
nünk*. 2. Demjén Márton espereslelkész imát mond. 3. Rőth Jenőné
énekel, orgonán kiséri dr. Rácz
Oyula. [4. Ünnepi beszédet mond:
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Lantos Dezső férfiruha és divatáru üzlete, Veszprém

Horváth Sándor várpalotai ev. lel
kész. 5. Hegedűszóló, előadja dr.
Ráczné Havas Annus. 6. Bibliát ol
vas és imádkozik Kiss Lajos ref.
segédlelkész. 7. „Himnusz- . 8. „Tebenned bíztunk Uram".
— E lveszett Veszprémben, okt.
10— 16.-a közCtt az utcán, 1 drb. aprószemü fekete rózsafüzér. Megtaláló a
rendőrkapitányságnál szolgáltassa be.
— P a p sze n te lé s. Krdnitz Kál
mán felszentelt püspök-nagyprépost
ma, szombaton reggel 9 órakor a
székesegyházban a püspöki papne
velő intézet 40 növendékének fogja
az első tonzurát és kisebb papi ren
deket föladni. Holnap vasárnap pe
dig a reggel 9 órai nagymise kere
tében Bazi László, Böröndi Sándor,
Hautzinger Pál, Kovács Ferenc, Né
meth Pál, Nyék Sándor, Pajthényi
László, Pillér József, Pintér Sándor,
Radax Dezső és Varga Lajos V.
éves papnövendékeket alszerpapokká
szenteli.
— H alottak ü n n ep e. November
1.-én, Mindenszentek napján este fél
6 órakor a székesegyházban litánia
lesz, ami előtt a szentbeszédet dr.
I{réber Pál kanonok mondja. A Károly-templomban ugyanekkor dr.
Langmdr Lipót püspöki titkár mond
szentbeszédet. Nov. 2.-án, Halottak
napján reggel 9 órakor a székesegy
házban ünnepies gyászmise lesz a
meghaltakőit.
— T isza István h a lá lá n a k év 
fo rd u ló ja. Az Orsz. Tisza István
Emlékbizottság október 31.-én, a
nagy mártír-magyar halá’ának évfor
dulóján d. u. fél 6 órakor a Tisza
István Társaskör (Bpest, V., Dorottyau. 14) helyiségében ezévben is kegyeletes emlékünnepélyt rendez, ame
lyen Berzeviczy Albert v. b. t. t. el
nöki megnyitója útin dr. Balogh Jenő
v. b. 1.1., Tisza István volt igazság
ügyminisztere fog emtékbeszédet
mondani „Tisza István jellemzésé
hez" címmel.

— G yászü n n ep ély a hősök
sírjá n á l. A város közönsége nevé
ben a királydijas Veszprémi Dalegyesület november 1.-én, Minden
szentek napján rendezi a szokásos
emlékünnepét az alsóvárosi temető
ben s az d. u. fél 4 órakor kezdő
dik a hősi síroknál. Az ünnepség
műsora: 1. „Hiszekegy", éneklik a
helybeli dalárdák. 2. Ünnepi beszé
det mond a Frontharcos Szövetség
képviseletében Markos Jenő polgári
iskolai tanár.
3. Koszorúk el
helyezése. 4. „Himnusz", éneklik a
dalárdák. A rendező Dalegyesület
felkéri az összes helyi társadalmi
egyesületet, hogy november 1.-én
d. u. 3 órakor a színház előtti téren
gyülekezni szíveskedjenek, hogy a
temetőbe felvonulás együttesen tör
ténjék, mert igy a temetői elhelyez
kedésben zavarok nem állanak elő.
— H alálo zás. Ismét egy értékes,
derék és jó embert szólított magához
az Ur. Október 20.-án, rövid szen
vedés és a halotti szentség föladása
ulán életének 70., boldog házassá
gának 43. évében elhunyt Haidekker
László m. kir. gazd. tanácsos, a
veszprémi püspökség főszámvevője,
a várm. törvényhat. bizottság tagja
stb., akinek váratlan halálhíre az
egész vármegyében mély megrendü
lést és nagy részvétet'.keltett. A meg
boldogultat ugyanis osztatlan tiszte
let és szeretet vette körül, amit még
öreg korában is nagy és lelkes ügy
buzgalmán kívül mélyen keresztény
és vallásos életszemlélete, nemesen
úri gondolkozása, szivjósága és min
denkivel szemben nyájas, barátságos
bánásmódja biztosított számára. Kü
lönösen gazdasági téren fejtett ki
agilis tevékenységet, mint a Várm.
Gazdasági Egyesületnek, valamint a
Várm. Mezőgazd. Bizottságnak vál.
tagja s Veszprém város Mezőg. Bi
zottságának volt elnöke. Értékes
munkálkodásának megszűnése nagy
veszteség a közre, kedves személyé
nek eltűnése pedig a társadalomra.

Temetésén, amely a Toborzó utcai
gyászháznál Séták József kanonok
plébános által végzett beszentelés
után az alsóvárosi temetőben ment
végbe, a résztvevők nagy tömege
jelent meg s azoknak sorában ott
láttuk dr. Kenessey Pongrác főispánt,
dr. Horváth Lajos alispánt, a szé
keskáptalan több tagját, a püspökségi urad. tisztikarát, a különböző
gazdaintézmények képviselőit stb.
Halálát özvegye: szül. Harabasovszky
Juliánná, gyerm ekei: Mária férj.
vitéz Pintér A hdárné, Júlia férj. vi
téz Kukorelly Nándorné, Haidekker
László tüzér százados, Maliid férj.
Barna Andorné, Antal és János, va
lamint kiterjedt rokonság gyászolja.
—- Az Én Ú jságom uj számá
ban kedves mesék, történetek és szép
versek vannak Tábori Piroskától, Fe
hér Lídiától, fejtörő, a szerkesztő b á 
csi póstája, Ali basa és a kacsa stb.
A kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássyut, 16. szívesen küld mutatványszá
mot. Előfizetési dij negyedévre 2 P.
— S z e re te tv e n d é g sé g . A vesz
prémi Református Nő- es Leányegye
sületek szeretetvendégséget rendez
nek november 4. és 5.-én az iparostanoncotthon (népkonyha) helyisé
geiben, amelyre Veszprém város min
den lakóját szeretettel meghivják. A
szeretetvendégség megnyitása novem
ber 4 -én, szombaton d. u. 5 óra
kor lesz.
— Az O T T k itü n te té se i. Az
Orsz. Testnevelési Tanács Veszprémmegyében is kitüntetésben részesítette
azokat, akik a leventeintézmény fölvirágoztatása körül ügybuzgóságukkal
vagy önzetlen támogatásukkal érde
meket szereztek. Ezüst érmet kaptak :
Fadgyas Gyula jegyző Btamási,
Vadász Ede jegyző Marcaltő, vitéz
Csonka Sándor jző Gecse, dr. Sült
Lajos főszolgabíró Zirc. Bronz érm et:
dr. Buday Frigyes közjzői gvak., lev.
egyes, főtitkár Pápa, Józsy Béla ta
nító Lovászpatona, Paucz József föld-
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műves Btamási. Knoll Ferdinánd asz
talos Marcaltő. Dicsérő elismerésben
részesültek: Vér Gyula városi tiszt
viselő Pápa és Király István szíj
gyártó Pápa.
— O lcsó é tk e ző . A Horthy M.utca 8. sz. alatti földszinti nagy
helyiséget nagyvárosba is beillő,
szinte amerikaiasan, csinosan, étkező,
kávézó helyiségnek rendezte be egy
akadémiát végzet', de elhelyezkedni
saját pályáján nem tudó fiatal úri
ember. Olyan árakat hirdet mai la
punkban, hogy a háztartás nagy ki
adásai és gondjaitól szinte kedve
keredik az olvasónak megszabadulni
é) ott étkezni. Ha a minőség és
mennyiség is olyan lesz, mint ami
nőt hirdet — s amiben, személyét
ismerve, nem kételkedünk — szép
jövőt jósolunk vállalkozásának. Hir
detését mai számunkban közöljük és
ajánljuk olvasóinknak szives figyel,
mébe.
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— K irály d ijas d a lo so k k itü n 
te té se . A királydijas Veszprémi Dal
egyesület múlt szombaton estefelé a
városház tanácstermében rendkívüli
díszközgyűlést tartott, amelyen dr.
Simon György prelátus-kanonok, az
egyesület diszelnöke, dr. Berky Mik
lós polgármester, Rosos Károly h.
polgármester, a bpesti „BESzKÁRT"
Dal és Önképzőkör részéről dr. Horvdth Zoltán ügyv. alelnök és dr.
Bdnky Lajos kiküldöttek, valamint a
helybeli dalárdák kiküldöttei és szá
mos dalbarát vett részt. A „Hiszek
egy" eléneklése után Csajdghy Ká
roly kúriai biró, a Dalegyesület el
nöke nyitotta meg a közgyűlést és
üdvözölte a vendégeket, majd szár
nyaló szavakkal ismertette a Dal
egyesület sikerekben dús 30 éves
múltját. Felkérésére Simon György
diszelnök szépséges beszéd kíséreté
ben kiosztotta az Országos Dalos
Szövetség által adományozott emlék
érmeket, illetve díszokleveleket a Szö
vetség kebelében 40, 30, 20 és 10
éve működő dalosok között. Arany-
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1933. október 29.
Tisztelettel értesítem az érdeklődő
ket, hogy október 30.-án Veszprémben,
Horthy M.-u. 8. sz. alatt, a Nemzeti
Hitelintézet fiókja helyén (v.Weisz Lipót,
m. G rliner dr. háza), a nehéz gazdasági
viszonyokhoz alkalmazkodva, de a mai
kor igényeinek megfelelő

o 1c 8ó alkoholmentes étkezőt
nyitok. Étkezőmben a polgári legkénye
sebb Ízlést is kielégítő ételek a követ
kező árakon szolgáltatnak :
Reggeli és uzsonna: kávé, tea v. kakaó
24 fill., csokoládé 40 fill., tej 14 fillér.
Három fogásos ebéd: kis adag 80 fill.,
nagy adag 1 P. Vacsora sajttal v. feke
tével: kis adag 70 fill., nagy adag 90 fill.
Előfizető és állandó vendégeknek s azoknak,
akik elvitetik, 5 —10°, o engedmény.
Reggeli, ebéd és vacsora egy sütemény
v. kenyérrel értendő. Borravaló nincs.
Hogy minden tekintetben elsőrendű
anyagból, kifogástalanul, tisztán elké
szített ételeket, előzékeny kiszolgálás
mellett adok, arra nyújtson biztosítékot
személyem, azonkívül tapasztalatom, me
lyet a Balatonalmádi jónevü „ORTE“penzióban nyertem, melyet személyesen
vezettem.
Szives pártfogást k é r :
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érmet kaptak: Csajághy Károly, Cser
mák Imre, Georgi Lajos é í Morvay
István; ezüst érmet: Bertalan László,
Botár Bíla, Fejérdy Győző, Frankó
Antal, Hack Ferenc, Huber János,
Huber Károly és Radetzky Károly ;
bronz érm et: Belső István, Doma
Pál, Gálos Gyula, Gyarmathy Kál
mán, Szabó Sándor, Koronczay Já
nos, Táray Antal és Tóth Já n o s ;
díszoklevelet: Bella Péter, Bernáth
Ágoston, Bujdosó István, Bujtás Jó
zsef, Gaál István, Hajagos Imre,
Horváth Gyula, dr. Kiss László, vitéz
M észáros István, Mustos József, Nagy
István, Rhosóczy Rezső, Stirczky Jó 
zsef, Szalóky Rezső, Szvoboda Sán
dor, Tóth Ferenc és Tóth Lajos.
Horváth Zoltán a BESzKÁRT diszes
kivitelüj'üdvözlő levelét adtaáta jubiláló
dalegyesületnek, majd Berky Miklós
polgármester köszöntötte melegen a
dalegyesületet és méltatta 30 eszten
dős kiváló tevékenységét a dalkultura terén. A díszközgyűlés a „Him
nusz* eléneklérévei ért véget, s
utánna a megjelentek teljes számmal
az „Erzsébet*-szálló éttermében va
csorán veitek részt. Vacsora végez
tével a nyár folyamán Veszprémben
szerepelt „BESzKÁRT* Dal- és Ön
képzőkör által adományozott diszes
ezüstkupát avatta fel, emelkedett szel
lemű, hazafias beszéd kíséretében,
Csajdghy Károly és annak tartalmát
Horthy Miklós kormányzó egészsé
gére ürítette. Több üdvözlőbeszéd
és pohárköszöntő után a Dalegyesület
szép énekszámokkal kedveskedett
vendégeinek, s a dal szeretetében
összegyűltek egy feledhetetlen este
emlékével csak a késő éjszakai órá
ban vettek búcsút egymástól.
— A dom án y o k Laczkó D ezső
sz o b rá ra . Hirschfeld József és Jenő
10, Cseh Mihály 1, Maróihy István
Zsédeny 3, dr. Rédey Ferenc Bpest
3 P. Összes gyűjtés 2950 73 P.
— Á sa tá si le le tek a m ú z e u m 
b a n . A várpalotai múzeumi ásatá
soknál felszínre jutott régiségleletek
nek nagy gondot és időt igénylő tisz
togatása folyamatban van s eközben
sok érdekes 'meglepetéssel szolgál a
másfélezer éves szennytől megtisztí
tott anyag. Az egyik bronznak látszó
ékszer átvediik dúsan aranyozott
ezüstté, az alaktalan sárcsomóból
egy nagy lapos üveggyöngyszem bon
takozik ki, amelyen a görög és ró
mai színészek által használt, művé
sziesen vésett álarc van kivésve. Az
agancsdarabból sip lesz, a bőr- és
szövetmáladékból acél, kovakő, ró
mai pénz, medvefog, üvegdarab és
a borotvát helyettesítő szőrtépő csi
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pesz jön a napvilágra. A bőséggel
előkerült szennyes, földszinü, válta
kozó nagyságú gömböcskék ragyogó
színes üveggyöngyökké válnak. Kar
dok, lándzsák, kések, pajzs-részek és
ijjszerszámok csont alkatrészei ke
rülnek ki a harcos férfiak sírjából, s
a férfi és nő egyformán kap diszes
edényben utravalót a másvilági ván
dorlásra. Egyidejűleg a tudományos
ismertetés is készül, az anyag kiállí
tására azonban csak a jövő hó vé
gével kerül a sor.
— „Szivek m eló d iája.", a gyö
nyörű muzsikáju Schubert film van
műsoron a moziban szombat-vasár
nap. A főszerepekben: Eggerth Márta,
Luise Ulrich és Járay János. —Keddenszerdán Tóm Mix-film: Kém a fegy
házban, vadnyugati történet 10 fel
vonásban. Halottak-napján, csütörtö
kön nem lesz előadás.
— F o g h áz- é s fegyőri kineve
zések . A győri kir. főügyész Kovács
János veszprémi ügyészségi kisegítő
szolgát a veszprémi fegyházhoz fog
házőrré, a haitai fegyház igazgatója
dedig Csizmadia János enyingi napidijas járásbirósági szolgát a fegyintézethezideiglenesfegyőrré nevezte ki.
— M ag y ar L ányok, a magyar
leányifjuság kedves lapja S. Bokor
Malvin és Ego uj regényeit közli foly
tatásokban. Lörinczy György és Bess
Howard elbeszélése, Dánielné Len
gyel Laura, Pogány Elza cikkei stb.
élénkítik a számot. Külön meg kell
említenünk a Magyar Lányok olva
sóinak Magyar Lányok Tábora moz
galmát. Az „Otthonunk* melléklet
most is gazdag. A kiadóhivatal kész
séggel küld mulatványszámot: Bpest,
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetése ne
gyedévre 4 P.
— E lv eszett Isk o la-u tcátó l
T ű z o ltó s z e rtá rig eg y fe k e te női
ern y ő . B ec sü le tes m e g ta láló Illő
ju ta lo m b a n ré sze sü l. K ert-u. 6.321
— A „N yíl" regényujság leg
újabb száma „A furcsa görgényi
pásztor" Barabás Gyulától, ára 10 f.
— Az „Igmándi* vízben
Ös gyógyerő rejlik,
Mesterséges pótlás
Nem sikerült eddig.
— 1 9 3 4 -r e h e t i, n a p i, f a l i , e l ő 
j e g y z é s i n a p tá r a k , ü gyvéd i h a tá r 
id ő n a p ló k m á r k a p h a t ó k FODOR
FERENC
k ön yvk eresk ed éséb en ,
V eszp rém .

— Ö tn ap o s iskolai s zü n e t. A
vallás és közokta'ásügyi miniszter
rendeielel adott ki, mely szerint az
állami tanintézetekben október 28.tól november 3.-ig szünetelni kell a
tanításnak. A miniszteri rendelet in
doka a reformáció emlékünnepe,
Mindenszenleki ájlalosságok éa a
Halottak napja ünnepe.
— H ösök e m lé k tá b lá já n a k le 
lep lezése. Fölemeld ünnepséggel
vasárnap leplezte le Csajág község
47 hősi halottjának a református
templom falában elhelyezett márvány
emléktábláját. A leleplező ünnepség
istentisztelettel kezdődött, amelyen
vitéz Padi Dénes ref. honvéd-lelkész
prédikált. A szárnyaló ünnepi be
szédet Sziics Dezső, a pápai ref. fő
gimnázium tanára mondta, miga kato
likus egyház részéről az emléktáblát
Csúcs István fülei esperes-plébános
áldotta meg. Majd Csa|ág község,
a vegyesdandárparancsnokság, Veszprémvármegye, a református és ka
tolikus egyházak, a Frontharcos Szö
vetség, Csajág és Balatonkenese köz
ség levente egyesületeinek kiküldöt
tei és a hozzálarlozók tették le a ke
gyelet koszorúját az emléktáblára.
Utánna közös ebéd volt, amelyen
Csajághy István ny. ig. tanító mon
dott szép beszédet. Az emlékmű

Szűcs János csendőrszázadot fárad
hatatlan buzgólkodáta folytán köz
adakozásból; készült.
Kisberzseny községben ugyancsak
vasárnap volt a hősök emléktáblá
jának leleplezése. A meghaló ünnep
ség tábori misével kezdődött, majd
Szabd Elek körjegyző megnyitó be
széde után kezdetét velte a benső
séges ünnepség. A magasszárr.yalásu
ünnepi beszédet dr. Schandl Károly,
a kerület nagynevű országgyűlési
képviselője mondotta, melynek során
kiemelte eme derék magyar község
hazafias erényeit. Az ünnepségen
közreműködtek : Dancs Sándor le
vente és Bognár Géza hadiárva sza
valatokkal. Igen hatásos voll N tm ts
Irma, Gőgös Ilona, Jagasics Ilona éa
Ferencet Maliid által előadóit .Nem,
nem, sósa* c. jelenet. Az emlékmű
megáldását Kasza Vilmos plébános
és Síkos Gyula ev. lelkész végezték,
majd Ferenczl Lajos, a község bírája
vehe át a Népkör falán elhelyezett
emlékművet megőrzésre. Az ünnepély
szép megrendezéséért Tóth István
tanítót illeti őszinte elismerés, aki a
leleplezésen közreműködő énekkart
is vezényelte.
— A m úzeum i k ö n y v tá r télen
is Ö zemben lesz. A város szellemi
életének fontos tényezője a múzeumi
könyvtár, amely a tüzelőanyag hiá
nya mialt ama szomorú eshetőség
előtt állott, hogy a tél folyamán
csukva kell tartani. Ezen segített Róna
Sándor, a múzeumnak megértő ba
rátja, aki másfél öl hasábfát ajándé
kozott a múzeumnak, amivel egy időre
a könyvtár fűtése biztosítva van.
— T a lá lta k Veszprémben, oki.
20.-án sz ucán.egy pénztárcái pénzzel
és egyéb tárggyal. Igazol! tulajdo
nosa a rendőrségen átveheti.
— N incs tö b b é sze re lm i h a 
z u g s á g ! Egy magyar pszihológus
olyan gépet talált fel, amellyel ellen
őrizni lehet, hogy valaki igazat mond-e,
vagy hazzudik. Ennek a készüléknek
főleg válóperekben fogják nagy hasz
nát venni, mert megfosztja a világot
szerelmi titkoktól. Dr. H. György el
mondja, hogy az ölletet Tolnai Vi
láglapja egyik régebbi számából
merhette.
— A p á p ai F ro n th a rc o s S z ö 
v e tsé g m e g a lak u lá sa. Pdpdról je
lentik : Az Orsz. Frontharcos Szö
vetség pápai csoportja vasárnap ala
kult meg ünnepélyesen. Kovdcs Kál
mán ny. ezredes, korelnök üdvözölte
a nagy számban megjelent bajtársa
kat, első helyen a központ kiküldöt
teit: vitéz Áronffy Mihály ny. ezre
dest és Zintos Zoltán tart. főhadna
gyot. A központ üdvözletét vitéz
Áronffy Mihály tolmácsolta sörömét
fejezte ki, hogy az immár 120.000
tagot számláló szövetséghez a pápai
bajtársak is csatlakoztak. László Ist
ván szervezőtiszt a helyi szervezke
désről számolt be s közölte, hogy a
csoportnak már 287 igazolványoi
tagja van. Ezután egyhangúlag ki
mondották a megalakulást. Tiszteletbtll elnökül megválasztották vitéz
Draskóczy István ny. altábornagyot,
dr. Konkoly-Thege Sándor és Kar.
lovitz Adolf kormányfőtanácsosokat;
csoportelnök lett Kovács K álmán;
társelnök vitéz Ksrcsay Béla ny. al
ezredes ; alelnökök vitéz Hevessy Jó
zsef ny. őrnagy, dr. Kőrös Endre
tanker. c. főigazgató, tart. százados;
a vármegyei elnöki tanácsba kiküldötték dr. Kardos Károly és dr.
Sulyok Dezső tart. tiszteket. A tiszti
kar többi tagjait szintén egykangulag
választottak meg. Az uj tisztikarhoz
Zintos Zoltán intézett hazafias hév
től áthalott buzdító beszédet, majd
a megválasztottak letették az esköt.
Fogthüy Miklós tb. főszolgabíró in-
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M. Kir. Osztálysorsjáték

2. osztály
H úzás: november 18 .és21.-én

Sziics E deB ankháza
a m. kir. osztálysorsjáték
féárusitó helye.
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dilványára a csoport táviratilag csat
lakozott a mozgalomhoz, amely fel
emeli tiltakozó szavát a megszállott
területeken levő magyarság elnyo
mása ellen. Gyűlés u'án közebéd
volt a Varró-féle étteremben.
— M űsoros vldám esL Ajkáról
jelentik : Az ajkai üveggyár alkalma
zottai, az itteni épülő katolikus temp
lom költségeinek részbeni fedezésére,
a Somogyi-vendéglő helyiségeiben
fényesen sikerült műsoros vidám es
tet rendeztek. Három egyfelvonásos
került színre, amelyekben valamennyi
szereplő kiváló alakítást nyújtott.
Különösen kitűntek : Bedö Mariska,
Marton Katalin, Obermayer Mariska,
Rankl^Elra, Rózsás Mariska, Szabó
Marcsa, Melovszky Gyula, Pongrácz
Emil, Wagner János, Waller László
és Törvényi László, valamint a b á 
jos táncos görlök: Balogh Babi, Bedenics Bözsi, Beid Mariska, Fuchs
Anna éa Oáncs Jolán. Kaczur György
színesen konferált. A nagy közönség
melegen ünnepelte a szereplőket és
a rendező Szentmtklóssy Pálnét.
— UJ e lnököt v á la sz to tt a
S z e n t Im re K ör. A veszprémi Szent
Imre Kör tisztujitó közgyűlést tartott
Séták József kanonokplébános, díszelnök vezetésével, aki bemutatta a
Bpestre távozott volt elnöknek le
mondó és búcsúlevelét. Ezután a
tisztujitás következett, amelynek so
rán elnökki dr. Lakner Gézát, titkátjegyzővé Szabóky Páll, pénztárosháznaggyá Ritler Lőrincet választot
ták meg. Dr. Lakner Géza, sz uj
elnök tartalmas székfoglalót adott,
majd elhatározták, hogy ezután is
rendeznek minden hétfőn este össze
jöveteleket, novemberben pedig tea
estélyeket.
— O lcsób le tt V eszprém ben
a ken y ér é s a h ú s á ra . A veszp
rémi sülöiparosok, az I. fokú ipar
hatóság és a rendőrség általuk kért
közbejöttével értekezletei tartottak és
azon megállapodtak, hogy október
14.-től kezdve a következő legma
gasabb kenyér és péksütemény ára
kat léptetik éleibe: 4-es búzaliszt
ből készült félbarna kenyér 28 f.,
5-ös búzalisztből készült barna ke
nyér 24 L, bármilyen féle péksüte
mény (még ha vajjal készült is) 4 f.
Házi kenyér sütése kg.-kint 6 I., ha
a sütő dagasztja el, 9 f. A sutók
ezekből az árakból viszonteladóknak
és intézeteknek 10% engedmény! ad
hatnak. Ennél magasabb áron sütőiparos sem kenyeret, sem süteményt
nem árulhat. Az árjegyzéket minden
sülőiparos köteles üzletében feltűnő
helyen és olvashatóan kifüggeszteni.
Ugyancsak a hatóságok közbelépésé
nek kérelmezésével a mészárosok is
20”/,- kai leszállították eddigi áraikat.
— A v o n a t elé v e te tte m a g á t.
Schlakket Mihály gyengeelméjű sólyi
löldmüves a múlt héten a délutáni
dombóvári vonat elé vetette magát,
amely halálra gázolta. Tettét beteg
sége miatt való elkeseredésében kö
vette el.
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— Ö ngyilkosság. Tóth Gáborné
balatonarácsi asszony nagy nyomora
miatt Öngyilkos szándékból nyakát
és mindkít csuklóját borotvával el
vágta. A mentók az itteni kórházba
szállították.
— L um lnállal m eg m érg ezte
m a g á t. Pápáról jelentik : Vasárnap
este egy fóváiosi, 50 év kOrtili úriasszony szállott meg a Griff-szállodában és az éjszaka folyamán túrninállal megmérgezte magát A mentók
beszállították a kórházba, ahol gyo
mormosással sikerült megmenteni az
életnek. Az uriasszony a rendőrség
hez intézett levelében azt kérte, hogy
nevét ne közöljék a nyilvánossággal.
— L ugkóoldatot ivott. Nolberl
Ferenc veszprémi fiatalember isme
retlen okból lugkőoldattal megmér
gezte magái. Mentóink a kórházba
szállították.
— A m ozi m ű so ra. Pénteken(2 7 )
este 9 órakor mutatta be a mozgó
képszínház a filmek legszebbjét, a
Sziveik melódiájá-1. A többi előadás
ma szombaton és vasárnap (28. és 29.)
lesznek. Főszereplők: Eggerth Márta,
Járay János, Louise Ulrich és Hans
Moser. A kiváló filmszínész, Willy
Forst, ezúttal mint rendező tett bi
zonyságot kiváló képességeiről. Akedves történet Schubert egyetlen nagy
szerelméről szól s magyarázatát adja,
miért maradt befejezetlen a hatalmas
zeneszekző H-moll szimfóniája. A ki
sérő zenét a bécsi filmharmonikusok,
énekrészeit a bécsi világhírű gyér.
mekkórus, a cigányzenét Horváth
Qyyula zenekara adja. A külső fel
vételek Magyarországon készültek.
örOk élmény lesz mindenki részére
ez a film, melyei kísérő műsor és Ma
gyar Híradó előznek meg. — Kedden,
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(31.) és szerdán (nov. 1.) minden elő
adáson mérsékelt helyálakkal, Tóm
Mix rendkívül izgalmas filmje: Kém
a fegyházban. Lebilincseled vadnyu
gati történet 10 felvonásban. Kiegé
szítő műsor és hangos híradó. Ezen
előadások jegyeiből a szombat-vasár
napi jegyváltásnál a filléres helyárak
nak megfelelő Összeget vissza téritik.
Csütörtökön (2 ), Halottak napjára
való tekintettel, nem lesz előadás. —
Az előadások kezdete hétköznapokon
fél 7 és 9, vasár- és ünnepnapokon
4, fél 7 és 9 órakor.
— H alálo s k o csib aleset. Jd ró
József pápai földműves zöldséges
kocsijával Herenden betéri egy ven
déglőbe, felesége pedig a kocsin
maradt. A lovak valamitől megijed
tek, megiramodtak s Járóné a kocsi
ról lebukott és szörnyethalt. Férje
időközben a lovakat akarta megfé
kezni, de azok elindultak s a kocsi
keresztülment rajta. Hátgerinc- és
koponyatOréssel a veszprémi mentők
hozták a kórházba.
— T ü zek . Hatalmas tűzvész
pusztított szerdára virradó éjjel SomlószOllősön. A kOzség 7 háza éjfél
tájban kigyulladt és porráégett. A
vizsgálat megállapította, hogy gyuj.
logatás történt. A tettesek kilétét a
csendőrség nyomozza.
Ajkáról jelentik: A múlt héten
Csékuton két Ízben is volt tűz. Le
égett a községi kovácsműhely és
Krucler Lajos korcsmáros háza. A tűz
okát nem tudják.

— Betörések. Mull pénteken
éj|el Husvéth Andor aBztalossegéd
felfeszitette a Pósa-féle könyvkeres
kedés kirakatát és onnan több köny
vet ellopott. Az őrszemes rendőr a
betörőt észrevette, de az elmenekült.
Néhány nap múlva azonban sikerült
elcsípni. — Vasárnap éjjel pedig is
meretlen tettes feltörte Marosi János
cipészmester Vár utcai üzletének ki
rakatát és onnan egy 44-es férfi boxcipőt, sámfával együtt ellopott. Majd
a sikerült fosztogatás után még a
kirakatban levő box csizmái és cipőt
késével darabokra vagdalta. A nyomozás
megindult._________________
1

IRODALOM MŰVÉSZET

ráció, amelyik ezt a munkál még
eltudja végezni, anélkül, hogy ezen
értékes nemzeti kincsünk a tudo
mányra nézve teljesen elvesszen.
Ami dr. Farkas László munkáját
illeti, úgy kitűnő tanulmányában
plasztikusan rajzolódik e'énk a lánglelkü Széchenyi és a sok százéves
álmát álmodó Balaton, mely akkori,
bizony még kis falvaival, Füreddel,
Keszthellyel, Fonyóddal stb. pom
pás keretül szolgál, annak a kis da
rab kulturhistorikumnak, melyet Far
kas nyújt az olvasónak. Színesen,
élénken rajzolódik elénk Széchényi
nek és munkatársainak küzdelmes
munkája, mig egy szép napon, 1847.
májusában elindul a .Kisfaludy", az
első balatoni gőzös, melynek ú tjá t
szivrepesve lesi a partmenti megyék
lakossága. Farkas munkája sok ér
dekes adattal bővíti a Balaton s véle
kapcsolatban Veszprémvármegye kul
túrtörténetét s a legnagyobb elisme
rés hangján kell megemlékeznünk a
Veszprémmegyei Történelmi, Régé
szeti és Néprajzi Társulatról, mely
lehetővé teszi vármegyénk porlepte
múltjának s történetének megirását
és közreadását.
F. J.
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cimen a csöndben, de annál több
odaadással és elhivatottsággal dol
gozó Veszprémvármegyei Történelmi,
Régészeti és Néprajzi Társulatnak
rövid időn belül immár második ki
adványát olvashatja vármegyénk min
den kulturlörekvésééit lelkesedni tndó
közönsége. Elsőnek lovag FehrenIhell Gruppenberg László „Hogyan
gyújtsák a helyneveket ?“ (1. szám.)
című müve látott napvilágot, me
lyet rövidesen dr. Farkas László
,G ró f Széchenyi István és a balatoni
gözhajózás■ (3. szám)cimU rendkí
vül értékes tanulmánya követelt.
Lovag Fehrentheil Oruppenberg
neve nem ismeretlen már vármegyénk
olvasótábora előtt, hisz .Adatok
Csesznek történetéhez" c. pár év
előtt megjelent (Veszprémvármegyei
Muzeum 1927—28. évi jelentése)
sok alapossággal és körültekintéssel
megírt kis munkájában rengeteg ér
dekes adattal bővitette vármegyénk
egyik legtündöklőbb múltú várának
történetét. Most megjelent kis müve
általános jellegű ugyan s egyáltalá
ban nem lokális, megyei vonatkozású,
mégis nagyjelentőségű különösen
vármegyénk életében, melynek bi
zony nemsok emlékét jegyezték föl
eddig a monográfusok. Mint tudjuk,
hazánk egyike Európa azon orszá
gainak, hol a helynevek gyűjtésével
a M. T. Akadémia kezdeményezésére
legkorábban csaknem száz év előtt
(1837-ben) kezdtek foglalkozni, mégis
e téren, eltekintve Pesty Frigyes ha
talmas, örökbecsű gyűjteményétől,
alig tudunk nevesebb munkát föl
mutatni. Es bizony Pesty helynévgyűjtése óla 70 év pergett le, anél
kül, hogy komolyabb lépés történt
volna ez ügyben. Reméljük, lovag
Fehrenlheil-Qruppenberg komoly so
rai megértésre latéinak s megyénk
ben is megindul a helynevek gyűj
tése, az általa kijelölt nyomon, meit
valóban a mostani az utolsó gene

N yilttér.*)
Nyilatkozat.
Több oldalról hozzám intézett
kérdésre minden félreértés elkerülése
végett ki kell jelentenem, hogy a vá
rosi mozgószinház uj üzemvezetői
tőlem csupán a Fox híradókat és
egyetlenegy filmet, amelynek cime
.Arzén Lupin“ vették át. Ez utóbbi
film még ezideig nem lett műsorra
véve. F. évi okt.£2.-től kezdődőleg a
mozgószinház minden műsorát és
filmjét a jelenlegi üzemvezetők k ö 
tötték és vették műsorra, azokra
nézve tőlem semmiféle kötelezettsé
get nem vették át. Veszprém, 1933.
október 25.
Z a p p e rt E rnő.
") E rovatban közlőitekért nem vállal
telelősséget a szerkesztőség.

(Herczeg darabok a Nemzeti
Színházban.) A bpesti Nemzeti Szín-

■ In d á n ga a d a o lva sn a
a h ir d e té s é t, h a a
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teszi közzé.

írógépek részletre Fodornál t
ház Herczeg Ferenc ünnepléséből úgy
veszi ki a részét, hogy felújítja a köl
tőnek öt darabját. Ezekről a dara
bokból Csathó Kálmán irt érdekes
tanulmányt az U j Idók legújabb szá
mába. Az U j Idők dús tartalmából
kiemeljük még Harsányi Zsolt és Bo
kor Malvin szép regényeinek folyta
tását, László Endre újszerű elbeszé
lését, Farkas Imre színes Írását, a
Moór Mária által irt .Szülők Iskolája"
c. cikksorozatot, a .Kevés pénzből jól
élni, tanulni, szórakozni..." c. közle
ményt stb. Kézimunka-cikk, színházi,
művészi, időszerű képek, ötletes fej
lécek s a népszerű rovatok teszik vál
tozatossá az U j Idők et, amelynek kiadóhivatala: Bpest, VI., A ndrássy-ut
16. szívesen küld mutatványszámot
Előfizetése negyedévre 6 40 P, egyes
szám 50 fillér.
(„ T ü k ö r.") Ezzel a m igyaros
hangzású, szép címmel a FranktlnTdrsulat indította el uj havi folyóira
tát, amely változatos, gazdag s iro
dalmi érékü anyagával, képeinek so
kaságával a régi s egész Magyaror
szágon oly kedvelt „Vasárnapi Újság*
tradícióit eleveníti fel. Az első szám
tartalmából ki kell emelnünk Kosz
tolányi Dezső, Hunyady Sándor el
beszéléseit, Erdélyi József, Illés Gyula,
Falu Tamás, Mécs László verseit, a
csikágói világkiállításról s az időjá
rásjelentésről irt cikkeket, az egyet
len hiteles dokumentumot Rudolf
trónörökös halálának körülményeiről,
Zsindely Ferenc költői leírását a va
dászok őszi benyomásairól, a neves
kisgazdairó: Szabó Pál „Falusi Ké
peskönyv" ét, Zágon István, Balázs
Sándor tréfáit. A színház ú| esemé
nyeiről Hevesi Sándor és Schöpflitt
Aladár számol be. Bő rovat foglal
kozik filmujdonságokkal, az új g ra 
mofon-lemezekkel, a női divattal, la
kással, étkezéssel stb., emellett érde
kes és meglepő dijakkal jutalmazott
rejtvények, pályázatok teszik a számot
változatossá. 80 oldalon 100 kép, 3 0
cikk, ezt nyújtja a Tükör. Egy szám
ára 80 fillér. Előfizetés egy évre 8'40 P.
Kapható, vagy megrendelhető minden
könyvkereskedésben.
(K incses b é c si m eseszínháza.)
Vasárnap Pestről eljött Kincses bácsi
a Mese-színházával s három előadás
keretében ártatlan, kedves szórako
zást nyújtott a veszprémi gyerme
keknek. Először a kis művésznők
tánccal és énekkel üdvözölték a kö
zönséget. Majd a szebbnél-szebb
pergő tánc és énekszámok egész
sora következett. Gratulálni kell va
lamennyi szereplőnek, különösen pe-

■ I Az elism erten legjobb m inőségű,

■I könnyen ég ő , szagtalan

dorogi szén, brikett,
■ I továbbá hazai és külföldi koksz
3 >l| napi, legjutányosabb árban megrendell l hető és állandóan kapható a -----------------

1933. október 29.

VESZPREMVAMERGYE

P O LO S K Á T
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Próder, Horváth, Amrein (MOVE)
és Eiler, Szabó, Somogyi, Gazdig
(Unió). Biró: Gray II.
Szombathelyen a pápai Perutzgyár 4 : 0 ( 2 :0 ) arányban győzött a
Vasutas II. fölött. A mutatott játék
alapján a nagy gólarányu győzelem
is reális és a szombathelyi csoport
egyik legerősebb csapatát ismerték
meg Szombathelyen a lelkes és szép
futball játszó Perutzgyár személyé
ben. Gólszerzői: Iker (2), Vámos és
Antaleszku. A csapat minden játéko
sát dicséret illeti. B iró : Horváth.
A második pápai csapat, a Vasu
tas 4 : 0 (2 : 0) arányban vereséget
szenvedett Sárvárott. A vereség elle
nére is csak a védelem elégített ki.
B iró : Lisznyay.
Fűzfőn a FAC gyenge és unal
mas játékban 3 :2 (2 :0 ) arányban
győző.t a SzAK ellen. Fűzfő álmos
játéka az eredmény kialakulásában
majdnem megboszulta magát. Egye
dül a gólszerző Serfőző (3) játika
érdemel dicséretet. B iró : Szirbek.
A szfehérvári ARAK csak elkese
redett, erős küzdelem után tudta 2:3
( 1 :0 ) arányban megadásra kénysze
ríteni Péten a PKSE csapatát. A
helyi csapat minden tagját, a vesz
teség ellenére is lelkes játékáért, d i
cséret illeti. B iró : Kamarell. (t. I.)

KÖZGAZDASÁG

Garantált!

Diskrét!

s fog"! Csepely Dezső vendéglős
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* A vármegyei Mezőgazdasági

Bizottság közgyűlése. Veszprém,
vármegye Mezőgazdasági Bizottsága
F IS C H E R és TÁ RSA
szerdán Szabadhegy Elemér gazd.
főtanácsos elnöklése alatt tartotta
S ita te h é ry ír, Kossnth-n. 6.
meg őszi közgyűlését, amelyen igen
sok gazda megjelent és a FelsőduVeszprémi megbízott szívességből
nántuli Kamara is képviseltette m a
S C H L Ö C tL ,
gát. Az elnök kegyeletesen emléke
zett meg a bizottság megalakulásá
R ohonczy-tér 1. sz. 74
tól igen agilis tagjának, Haidekker
Lászlónak hirtelen elhunyláről, aki
ben a gazdatársadaiom köztisztelet
ben és szeretetben állő, értékes és
fáradhatatlan
elöharcosát vesztette el.
M inden szo m b at é s v asárn ap
Emlékéi jegyzőkönyvben örökítették
meg. Ezután dr. Pdtkay Lajos a pá
d isz n ó to ro s v a c so ra
pai Dunántúli Husserléskivitel R. T.
é s c ig á n y z e n e a
Üzeméről, a bacon.készítésre alkal
mas hússertés hizlalásáról és annak
S Z IK L A Y -B O R O Z Ó B A H .
a gazdákra áldásos jövedelmezősé
Édes must kapható!
277
géről tarlóit igen értékes előadást.
A hizottság örömmel üdvözölte a
Német birodalommal kötött lenszer
ződést, valamint azt, hogy a dunántúli
burgonyainség orvoslása céljából Hűdig a két nyalka kis huszárnak, akik
litscher Károly képviselő kezdeménye
az igazi magyar huszár bátorságá
zésére a gazdakamarában tartott érval és önérzetével léptek a színpadra.
trkezlet felkérése folytán az alispán
Ezek után következett a „Hüvelyk
rendeletéi adott ki, amely szerint az
Matyi* c. operett, amely úgy az
élkezési és vetőburgonyaszükségletet,
ügyes szereplőivel, mint a darab
valamint az eladó fölöslegeket a
ízléses, szép szövegével bámulatba
jegyzőknek október 31.-ig be kell je
ejtette a közönséget. A kis Hüvelyk
o V asárn ap i la b d a ru g ó p ro g ra m . lenteni. Végül az elnök felhívta a gaz
Matyi, amilyen kicsi volt, olyan nagy A pápai Kinizsi az ETO val Győrött, daközönséget, hogy a várm. gazd.
sikert aratott a kis rendőrrel egye a KSE a szfehervári PLTE vei Pé egyesületek és gazdakamara győri
temben. A garabonciás diák, kis ki ten, a Move VSE az ELŐRE II vei
közös gazdagyűlésén minél nagyobb
rály, királykisasszony is művésziesen Szfehérvárotl, a Siófoki SE az Unió számban jelenjenek meg, hogy a
alakították szerepüket, aminek leg val Várpalotán, a Fűzfői AC a BSC
mezőgazdaság helyzetének enyhíté
nagyobb bizonyítéka a jól kiérde vei Bfüreden és a Perutzgyár a ta sét szolgáló kormányinlézkedések
melt és szűnni nem akaró tapsvihar polcai TIAC-al Pápán játszik bajnoki
életrehivását a gazdatársadaiom im
volt. Ezt a kellemes szórakozást úgy mérkőzést.
pozáns és tömör állásfoglalásával
viszonozhatjuk Kincses bácsinak,
o K árp áth y e u ró p a i b irk ó zó
támogassa.
hogy ha Pestenl járunk, meglátogat b a jn o k V eszp rém b en . A M Kir.
* T udn iv aló k a z olcsó szö v e tjuk a Bethlen-téri színházában is. G. Testn. Főiskola válogatóit birkózó
(V eszp rém tá rs a d a lm á n a k c so  csapata és Magyarország ezévi tor akcióról. Már több ízben közöltük,
hogy
a kormány, az elszegényedett
d á la to s lelki élm én n y el ö sszefo rró ) nász bajnokcsapata vesznek részt nov.
19.-én a veszprémi Levente Birkózó földműves osztály téli ruházati szük
ihletett művészi élvezetet fog nyújtani
Jdrmer Lajos vak-születésü, hatalmas Szakosztály birkózó- és tornaverse ségletének kielégítésére, a textilgyáro
sikereket aratott zongoraművész no nyén. Mindkéi csapatban európahirü sokkal és más kereskedelmi érdekelt
vember 5. én ette 8 órakor a Nemzeti versenyzők is vannak. Most csak ségekkel történt megállapodás után
Kaszinóban rendezendő önálló zon Kárpáthy Károlyt említjük meg, aki 5°/o- os forgalmiadó váltságtöblet alól
goraestélye. Először keresi fel Vesz- többszörös országos birkózóbajnok mentesített olcsó állami szöveteket ho
prémet.hogy ragyogó műsorával be ságon kívül curópa-bajnoksággal is zat forgalomba, amelyek u'án a nagymutatkozzék, melyet a kritika egyön büszkélkedik és a legutóbbi olimpi- kereskedő csak 5% -os, a kiskereske
tetű véleménye szerint finom, költőivé á3zon 2 helyezést éit el. Ezenkívül dő pedig 10% os felárat számíthat fel.
emelkedett felfogással játszik, meg valamennyi megyénkbeli birkózóegye Amint már megírtuk, a következő szövetfajlák kerülnek forgalomba: 140
rázó mély hatással. Műsorán Beet sület is meghívást kapott a versenyre
cm. széles bekecsszövet, amelynek
hoven, Chopin, Verdi, Liszt, Kodály, s igy székvárosunkban még nem Iáanyaga 20% gyapjú és 80% mflDohnányi, Horváth A., Bach és még to't szép torna és birkózó mutatvá
gyapju, kereskedelmi ára 4 83 P. 126
számos zenei nagyság örökbecsű mü nyokban gyönyörködhet a sportked
cm. széles stux nadrágszövet, kiske
vei szerepelnek. Jegyek Fodor Ferenc velő közönség.
reskedelmi ára 2 09 P. Nyersinganyag
könyvkereskedésében előre válthatók
o V ív ó tré n in g , A Veszprémi (molino), ára 0 49 P. Fehérített ing
3 ,2 , l,P -ő s árban, állóhely 60 fillér. Vívó C'ub november 3.-án este 6
anyag, ára 0 63 P. Ugyanez sötétkékre,
órakor a kereskedelmi iskola torna vagy feketérefestveméterenkintO 69 P.
termében megkezdi működését, vivó- A gyűri Keresk. és Iparkamara nemzeti
mester vezetésével. Tőr- és kard-ok szinü szegéllyel kirakatplakátokat kül
tatás hölgyek és urak részére heten dött minden kereskedőhöz, aki az ak
hint háromszor. Kezdők és haladók cióban részlvesz. Ez a plakát igazolja,
L a b d a rú g á s .
Pápán a Kinizsi 2 : 1 ( 1 :0 ) arány részére. Jelentkezni lehet Koréin Jó hogy az illető kereskedő valóban áruban győzött a GyAC ellen. Az utób zsef egyes, pénz'árosnál és a vívó silja az akciószöveteket. Ezenkívül
bi időben kissé visszaesett Kinizsi teremben hétfőn, szerdán és pénte a szövetmintákat a kamara minden
közönségének biztatására lelkes játé ken d. u. 6 —8 óráig. A szép és községi elöljáróságnak, alispáni, pol
kával ismét az elsők közé küzdötte nemes spprt eredményessé tehetőse gármesteri és főszolgabírói hivatalnak,
fel magát. Megérdemel', szép játék végett minél számosabb jelentkezést a kereskedelmi társulatoknak is meg
után Kelemen 11-ből és Limperger kérünk. A Veszprémi Vivő Club e l küldte, úgyszintén a tudnivalókat tar
talmazó röpcédulákat is. Az olcsó
szerezték a gólokat s kis szerencsé nöksége.
szövetek arról ismerhetők fel, hogy
vel a gól arány nagyobb számjegyű
a bekecs- és struxszövet .állami ol
is lehetett volna. Jók a védelem és
AnyakOnyv.
csó ruhaakció" jelzésű bélyeggel van
a halfsor, mig a csatársorból Kovács
Születés : Takács József gazd. cseléd és
és Kelemen játéka emelkedett ki. Rimpár Magdolna leánya Anna r. k. — ellátva, az inganyagokon pedig az áru
egyik oldalán végig beszőtl pirosB iró: Vadász.
Pfenning Ferenc kocsis és Farkas Ilona fia
Ferenc r. k.
Lcndvai Erzsébet háztart.fehér-zöld szegélyszalag található. Az
Itthon a Move VSE 4 :2 (3 :0 ) beli
leánya Erzsébet Julianna r. k.
Maarányban fektette kétvállra a még yer Mária háztart.-beli leánya Mária r. k. — anyagok gyártása, a kamarától nyert
veretlen Várpalotai Uniót. A lélek Répás Ferenc cipész-s. és Deutsch Klára é tesülésünk szerint, teljes erővel fo
ben ismét magárataláló MOVE már leánya Klára Magdolna r. k. — Lendvai lyik, úgy, hogy az olcsó akciószö
vetek a legközelebbi napokban már
az első félidőben biztosította győzel Aranka háztart.-beli fia Sándor r. k.
Halálozás Németh lózsefné Gyenis Dina
meg fognak jelenni a kereskedők üz
mét, a lelkes Unió azonban még ak
41 é., ref. — Vörös Lajosné Bertók Lídia
kor sem adta fel a küzdelmet és si 58 é., ref. — Bálint Gyóző 2 h., r. k. — leteiben s igy remény van arra, hogy
került is a gólarányon szépítenie. Haidekker László piisp. jószágkorm. fö- az arra ráizoruló falusi lakosság még
Gólszerzők: Próder (3), Kindl (MOVE), számvevő, 73 é., r. k. — Nagy József 2 h., r. k. a tél beállta előtt meleg ruhához jut.
— Itt említjük meg, hogy dr. Beiky
Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.
Eiler, Szabó (Unió). Jók: Sulák,
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NYOM DAI
MUNKÁKAT

LEGOLCSÓBBAN
LEGGYORSABBAN

FODOR
KÖ NYVN YO M D ÁJA
■

VESZPRÉM . ■

Miklós veszprémi polgármester az
itteni szabóiparosokkal értekezletet
tartott, akik fölkérésére elhatározták,
hogy — honorálva a kormány szo
ciális törekvéseit — a szegényebb
földműves réposzlá'y részére haj
landók eey öltözet ruhát (kabát és
nadrág) 12 P ért elkészíteni. A hozzá
való anyag, a szöveten kívül, 8 P-be
kerül. A veszprémi szabók ezért az
árért természetesen vidéki szegényebb
földműveseknek is készségesen varr
nak ruhát az akciószövetböl.
* E lőadóest a K ereskedők
T á rs u la tá b a n , A Veszprém és Vidé
ke Kereskedőinek Társulata vasárnap
este szokatlanul látogatott előadóes
tét rendezett, amelyen igen nagy
számban vettek részt vendégek is.
0 :t voltak többek közt dr. Kenessey
Pongrác főispán, dr. Horváth Lajos
alispán, dr. Berky Miklós polgármes
ter, Rozsos Károly h. polgái mester,
dr. Csiba Mór pénzügyigazgató, Nagy
István postafőfelügyelő, Tóth László
állomásfőnök, dr. k á n Lajos főrabbi,
dr. Langmdr Lipót megyéspüspöki
titkár, a középiskolák tanári karának
több tagja és Veszprém társadalma
minden számottevő rétegének repre
zentánsai. Az iparosok népes kül
döttségét Próder Károly ipartestületi
elnök vezette, a Kereskedők Társu
latának vezetősége pedig teljes szám
ban és a tagok nagy tábora jelent
meg. Kulcsár Károly elnök megnyi
tójában Veszprém é3 környéke ke
reskedőinek helyzetét vázolta, majd
a kereskedelem legégetőbb sérelmeit
kötötte csokorba. Magvas beszédét
lelkesen megtapsolták. Nádor Jenő,
az OMKE titkára tartotta meg ezután
előadását a mezőgazdaság, gyáripar,
kereskedelem és kincstár egymásközti

1933. október 29.

VESZPREMVARMEGYE
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sabb árat biztosítani a tenyésztőknek.
A vállalat 10— 14 napra szóló limi
tet ad s a mai nagyon alacsony a b 
és mellékhelyiségekből álló rakárak magyarázzák, hogy a 90 kg-os
—
la k á s
■'
york aránylag olcsóbba van a tenyész
tőnek, mint a 75 kg-os. A pápai ba
contelep céljaira lehetőleg hosszutestü
és
nem elzsirositott malacok állitanF e je s v ö lg y -u tc a 3 . 278
dók, mert az angolok igényének ez
felel meg.
* S zü re te ln e k . Amint értesü
lünk, az általános szüret egész Veszprémmegyében e hét elején megkez
dődött. Kisebb birtokosok már előbbre
is szüreteltek, de most már azok is
megkezdték a szüretet, akik eddig
vártak, mert a kissebb éjjeli fagyok,
derek és esőzés nyomán a rothadás
mely áll 6 nagy szoba, 2 konyha és megindult. A szüret eddigi eredmé
nagy műhelyből (garagenak is alkal nye nem valami jó, a must elég sa
mas), sok mellékhelyiséggel. A ház vanyú, a silányabb minőségnél 15-17,
a jobbnál 18—22 klosterneuburgi cu
teljesen jókarban van,
azonnal beköltözhető.
313 korfokot mutat. Akik még várnak, a
bor javulását remélik. Általában a
E s e tle g b é r b e is v e h e tő . bortermés az egész vármegyében
gyengének mutatkozik. A must ára
Ugyanott egy- és kétsűtős asztal takaréktüzhemég nincs kialakulva. Örvendetes
lyek csinos kivitelben, elsőrendű erős anyag
jelenség
azonban, hogy a jóminőségü
ból készítve, ablak virágtartó-rácsok kiárusí
ó-bor
ára megszilárdult s ez lehet az
tás végett jutányos áron eladók.
ó ta, hogy a jobb borok termelői az
V e s z p r é m , J ó k a i M ó r u t c a II a z .
eladással még tartózkodók. Inkább
csak kisebb tételekben történik el
viszonyáról, a vámpolitika és az ár adás.
* A B aro m fiten y észtő E g y e s ü 
alakulás kérdéseiről, végül a keres
kedelem önsegélyeszközeiről. A több le t k ö z g y ű lé se . A Veszprémvármemint egy órás, nagy szakértelemmel gyei Baromfitenyésztő Egyesület ok
összeállított előadást nagy figyelem tóber 30.-án, a Gazd. Egyesület hi
mel hallgatták végig és befejezése vatalos helyiségében Wunkdr Andorné
után a szónokot lelkesen megtapsol elnöklésével d. e. 11 órakor tartja
ták. Dr. Wallner Ernő felsőkeresk. közgyűlését a következő tárgysoro
iskolai igazgató tartott ezután a ve zattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Ügyv.
vők lélektanáról felolvasást. Az é én igazgató jelentése az 1932-33. műkö
ken színezett és viharos tapssal ki dési évről. 3. Számvizsgáló bizottság
sért felolvasást, érdekessége és hasz jelentése. 4. Az évi zárszámadás is
nos gyakorlati utasításai miatt, lapunk mertetése. 5. Az 1933-34. évi költség
más helyén egész terjedelmében kö előirányzat megállapítása. 6. Alelnök,
zöljük. Az előadóknak Kulcsár Károly választmányi tagok valamint a számelnök mondott meleghangú köszöne vizsgáló bizottság tagjainak megvá
tét, egyben kifejezést adott a keres lasztása. 7. Indítványok. A közgyűlést
kedők jobb jövőbe vetett hitének és d. e. 10 órakor választmányi gyűlés
reményének.
előzi meg.
* A sz é k e sfe h é rv á ri b o rk iá l
* A h u sse rté ste n y é sz té s jö v e 
delm ezősége. Yorkshierei tenyész lítá s n y e rte se i. A Felsődunántuli
téssel bíró gazdaságok részére jó hirt Baromfitenyésztők Egyesületének Szőjelent a nehéz éjtékesitési válságban, vétségé, a Felsődunántuli Mezőg.
hogy a Pápán székelő Dunántúli Kamara támogatásával s több fehér
Husseitéskiviteli R. t.-nak sikerült vári egyesület közreműködésével, okt.
megegyezést létesíteni egy antwerpeni 23—23. napjain jólsikerült baromfi-,
bacongyárossal körülbelül heti 600 galamb-, házinyul-, háziipari, ipar
drb. 80—92 kg. súlyú, tisztavérü york** művészeti, gyümölcs- és borkiállítást
sertések feldolgozására! A szeszélyes rendezett Szfehérvárott, amelyen gaz
bpesti sertésvésár mellett örvendetes, dag anyag került tárlatra. A borki
hogy tisztavérü yorkshieret tenyésztők állítás is — amelynek sikeres meg
közvetlenül fordulhatnaka pápai válla rendezéséből az érdem oroszlánrésze
lathoz, amely tisztára gazdavállalko Galamb István veszprémi szőlészeti
zás és igyekszik a lehető legmaga és borászati főfelügyelőt illeti, aki a

Két szoba, konyha
azonnal kiadó

Emeletes ház

eladó,

borbiráló bizottságnak is elnöke volt
— igen szép eredménnyel zárult,
amennyiben 47 bortermelő, legna
gyobbrészt a balatoni borvidékről,
állította ki kitűnő borait. A borkiállí
tás díjnyertesei Veszprémmegyéből a
következők voltak: állami bronzér
met nyert Varjas Géza Lovas; a
Mezőg. Kamara bronz oklevelét S ze menyey Béla Veszprém, almádi ter
melő ; a Baromfiteny. Egyes, arany
oklevelét Rolhauser Jenő [Veszprém,
arácsi termelő és Szenes Béla Vesz
prém, csőri termelő.
* A g a z d a s á g i e g y esü le te k é s
a G a z d a k a m a ra k e rü le ti g a z d a g y ű lé se . Győrről jelentik: Felsődunántul vármegyéinek gazdasági egye
sületei és a győri Gazdakamara ok
tóber 29.-én, vasárnap 11 órakor a
győri vármegyeház} nagytermében
közös kerületi gazdagyűlést tartanak,
amelyen vitéz Pnrply Emil volt földmiveiési miniszter; „Az irányított
gazdálkodás gyakorlati megvalósító
sára indított országos mozgalom
irányelvei" cimme! fog előadást ta r
tani. A kérdéshez minden gazd.
egyesület és a Gazdakamara kéviselői is hozzászólnak.
* M ag- é s o la /n ö v é n y term e lő k
o rs z á g o s s z e rv e z k e d é se . Győrről
jelentik: Szdvozd Rihárd gazd. főtaná
csos, az Orsz. Mezőg. Kamara mag
szakosztályának elnöke beszámolt a
győri kerületi gazdagyülésen a d u 
nántúli szerződéses magtermelők or
szágos szervezkedéséről. A kormány
zat jó szemmel nézi és teljes erővel
támogatja a termelők speciális szö
vetségekbe való tömörülését, mert ez
nagy tömegű, egységes minőségű
export-márka termények és magvak
előállítását kitünően
biztosíthatja.
Gróf Hessenstein Sándor, a Külke
reskedelmi Hivatal osztályvezetője
ismertette a német birodalmi meg
állapodást a 2500 vagon olajlenmag
jövő évi termelésére, ami 50.000 hold
újabb lenvetés bekapcsolását vonja
maga után. Olajlenmagtermelésre
jelentkezéseket az Exportintézet vesz
előjegyzésbe. Szdvozd Rihárd a világ
hírű magyar lóhere és lucerna hír
nevének megvédését sürgette, Holitscher Károly gazd. főtanácsos, or
szággyűlési képviselő pedig a ter
meltető külföldi magvállalatok túlzott
haszonkeresefét kifogásolta. A szer
ződési és termelési részletek meg
vitatásánál még Töpler Ernő, a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület titkára
szólalt föl Veszprémmegyéből, majd
Holltscher Károly elnök vállalta a
hozott határozatok illetékes helyre
juttatását a Gazdakamara nevében.

Veszprém megyei város
közkórháza.
1224—1933.

Á rlejtési hirdetm ény.
A városi közkórházban az
1934. évben szükséges alant fel
soroltakra árlejtést hirdetek:
1. P a r c e llá n , ü v e g , e d é n y
é s e w ő e s z k S z fé lé k s z á l 
l ít á s á r a .
2 . A k ó rh á zb a n ö s s ze g y ü le m le tt n a p i m o s lé k
és b u rg o n y a h é j é rté k e 
s ít é s é r e .

Feltételek, illetve űrlapok a
kórház gondnoki irodájábn díj
mentesen beszerezhetők.
Az ajánlatokat f. évi novem

ber hó 14.-én déli 12 ó ráig
kell a kórház gondnoki irodá
jában benyújtani.
Veszprém, 1933. okt. 23.

W allner
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igazgató-főorvos.

585— 1932. sz.

1932. Pk. 7442. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Vadász Mihály ügyvéd áltat
képviselt Autóvásár Közlekedésügyi
rt. javára 2900 P követelés és járu
lékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 529. számú vég
zésével elrendelt kielégítési végre
h a jts folytán végrehajtást szenvedők
nél 1932. évi május hó 13.-án lefog
lalt, 1054 P-re becsült ingóságokra
a veszprémi kir. járásbíróság fenti
számú végzése alapján az árverést
elrendelem, s annak az 1908. évi
XLI. t.-c. 20. §-a alapján még követ
kezőkben megnevezett, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltatok ja
vára is, végrehajtást szenvedó lakásán,
Veszprémben, Toborzó-u. 4. sz. a.
leendő megtattására határidőül 1933.
évi n o v e m b e r h ó 8. n a p já n a k
d é le lő tt 9 30 ó r á já t tüzOm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, ké
pek. alp. tárgyak, s egyéb ingósá
gokat a legtöbbel ígérőnek, esel lég
a becsár ’ ,-áért is el fogom adni.
1000 pengőt meghaladó becsértékü
ingónál a becsérték 10°/«-ál bánat
pénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.
Kelt Veszprém, 1933. okt. 14.
P á d á r s. k ,
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kir. bir. végrehaj t ö

Villanyégök, a legújabb rádiólámpák!
♦

G y e rm e k já té k o k
ó riá s i n a g y

'v á l a s z t é k b a n

FODOR FEREN C
könyv-, papír- és zenem ükoreskedésóben, V eszprém .
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veizprémben.

Telefon 54

Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat

