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Károlyi Gyula programja.
A miniszterelnök a  parlam ent legutóbbi 

ülésén nagy hatást keltett beszédben ismertette 
a  kormány pénzügyi és gazdasági kibontako
zási programját. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy ez a program sarkköve lesz a nehéz 
időkből való kilábolásnak. Gróf Károlyi Gyula 
beszéde teljes sikert aratott nemcsak a  mögötte 
álló nagy kormányzópárt körében, de a parla
menti pártok úgyszólván minden polgári gon
dolkodású szárnyán.

A kormány program jának bejelentése ösz- 
szeesett a  parlament ülésének elnapolásával s 
ebben a  tényben komoly összefüggést kell fel
ismernünk. M indenhez idő kell s minden nagy
jelentőségű terv megindítása gondos figyelmet, 
nyugalm at s tiszta éttenkintést igényel. Termé
szetes dolognak tekintjük tehát, hogy amikor 
a  kormány nekivág újabb célkitűzéseinek ke
resztülvitelére, nyugalmi időt kér. hogy dolgoz
hasson a köz javéra. A parlam ent elnapolása 
tehát kizárólag azért történt meg. hogy a  hiva
tott és felelős tényezők megtehessék azokat a 
m úlhatatlanul szükséges intézkedéseket, amelyek 
legégetőbb pénzügyi és gazdasági kérdésekben 

tetteket kívánnak.
Ha visszatekintünk a  kormány közelmúlt 

intézkedéseire és célkitűzéseire, meg kell á lla

pítanunk, hogy Károlyi Gyula mindazt bevál
totta, amit ígért. Még fülünkben csengnek sza
vai, amikor ujesztendő napján az őt üdvözlő 
politikusok előtt vázolta a kormány közvetlen 
feladatait. Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk —, 
s ezt el kell ismernie az ellenzéknek is —, 
hogy a maga elé tűzött célokat a  kormány 
teljes mértékben elérte. Sikerült megóvnunk az 
ország hitelét. Nagy dolog ez olyan állam szem
pontjából, amelyik tőkeszegénységében kényte
len, hitel utón nézve, külföldi államok pénzfor
rásait igénybe venni. A hitelélet a  legérzéke
nyebb műszernél is jobban reagál a  tényekre. 
Ha Magyarország ezekben a nehéz időkben 
elveszítené hitel körüli megbízhatóságát, óm 
nagy kérdés, hogy belátható időn belül el tudná-e 
nyerni a  külföldi tőkék bizalmát.

Nagy áldozatok órán sikerült biztosítanunk 
a pengő értéket. Oly szilárdan áll a  magyar 
pénz, hogy egy vilógóramlat sem tudta meg
ingatni stabilitásában. Elkerültük az inflációt s 
ezzel gátat sikerült vetni annak a  szörnyű vi- 
tustóncnak, ami már egyszer ezt a  generációt 
alaposan megtépdeste. Ezek a  célkitűzések je
lentik a  kormány eddigi elévülhetetlen ér
demeit.

Megállni azonban itt még nem lehet. 
Most következnek azok a  problémák, amelye
ket gróf Károlyi Gyula legutóbbi nagyjelentő
ségű beszédében a parlament elé tárt. E zek ; 
a  külföldi tartozások kamatainak csökkentése, 
a belső kamat leszállítása, termelési hitelnyúj
tás s a földreformmal kapcsolatban előállott 
nehézségek megszüntetése. Mind fontos pénz
ügyi és gazdasági probléma, amelyek bölcs 
m egoldásában a múltak tapasztalatai alapján 
nincs okunk kételkedni.

Fontos kitételeket tartalmazott a  miniszter- 
elnök beszéde egyéb belpolitikai vonatkozások
ban is. Hangsúlyozta az erők összefogásának 
szükségét, élén áll az  ő puritán egyéniségével 
a közéleti tisztaság biztosításának, amit szol
gálni kíván a  mór is benyújtott összeférhetet
lenségi törvényjavaslattal is. Itt van a  választó
jogi törvény felvetett kérdése. A törvény a  mai 
formájában fenn nem tartható. Olyan reformra 
van szükség, amely általános megnyugvást kelt 
s mentesíti ettől a  problémától a  politika szín
terét.

Közéletünk nagy eseménye ez a  minisz
terelnöki expozé, amelytől várni lehet a  jóin
dulatú nemzetépitő politikai erők kívánatos 
összedolgozósót.

A haszonbérleti szerződések.
A földbirtok jelentékeny része bérletbe van 

adva. A bérösszeg vagy készpénzben, vagy hol- 
dankinti termékmennyiségben, vagy pedig bizo
nyos termékmennyiség egyénért ék ében szokott raeg- 
állapittatni. A gabonaárak rendkívüli esése követ
keztében persze nagyon károsodnak azok a bér
beadók, akik a földjüket holdankinti gabonáért 
adták bérbe. Viszont azok a bérlők, akik készpénz
ben megállapított bérleti összeget fizetnek, ugyan
csak rendkívül károsodnak gazdaságuk jövödel- 
mének csökkenése következtében. Ezt az érdek- 
ellentétet valamiképen ki kell egyenlíteni, mert 
vagy a bérbeadó, vagy a bérlő megy tönkre, ha 
a viszonyok változása folytán lehetetlen bérleti 
feltételek méltányosan nem módosulnak. Az Orsz. 
Mezőgazdasági Kamara egyese égi tárgyalásokat 
folytatott le a bérbeadók és bérlők között, azon-

Majális.
itta Losonczy Zoltán.

Sarlós elfordult az ablaktól, hogy ne lássa 
a gyorsvonat mellett elrohanó tájképet. A friss 
esd után túlságosan szép volt a májusi napsütés, 
amelyben bolond fiatalsággal ujjongott a zóld. 
Mindent elónIStt ez a zóld tenger, a mezót, a 
hegyoldalt, s az apró házak mellól, a keitekból 
kihajoltak a fák, mintha már nem fért volna el a 
kerítésen belül a hatalmas tavasz. Sarlós most félt 
ettól az erőtől, félt, hogy lenyűgözi egészen, és nem 
a  maga szabad elhatározásából fog cselekedni.

Úgyis sok hiányzott már abból a biztonság
ból, amellyel az útjait meg szokta szabni. Elébe 
állt egy rózsaszínű arcocska, két szürke szem, 
nem is külOnOs: és mégis mindig látni kell. Az 
egész nócske jelentéktelen, nagyon messze a dé
montól, aki felé elégni száll az ember. Enyhe kis
városi kisasszony, csak éppen abban különbözik 
a  lobbitól, hogy egy csöppnyi ravasz mosolygást 
hordoz a szája kOrfll, és a szemével mintha erre 
a mosolygásra vigyázna. Véletlen ez ? öntudato
san csinálja? Titok, amelynek megfejtése vájjon 
miéit olyan fontos? És miért keli Sarlósnak rajta
kapni magái minduntalan, hogy ezt a titkot fejte
geti, amely egy ilyen kis nócske szája kOrül 
lappang?

Eh, nem is szép a szája. Vagy mégis, mégis 
szép. Bizony Isten restelni való, hogy egy komoly 
ember ilyen problémákkal foglalkozik. Hiszen nem 
érdeklik komplikált asszony-tanulmányok sem, és

most egy ilyen Kis akvarell érdekelné. Egyszerű 
kis akvarell: fehérruhás leány májusi kertben. 
Május. Hiába ujjong ott kinn a május I Megbo
londulhat a saját zóld jókedvétól, de ide ugyan 
be nem jón.

Sarlós kemény kézzel hurta fel a kocsi ab
lakát, rávonta a függónyl, és most már komolyan 
megbánta, amiért erre az ostoba hadházi majá
lisra utazott. Nem neki való fiatalság fog ott vég
nélkül táncolni, és ebben a környezetben egyene
sen ellenszenves lesz majd a lány, akinek köny- 
nyelmüen Ígéretet tett arra, hogy elmegy.

Kár volt elindulni. De most már vitte a 
gyorsvonat, amely örüli iramban nyelte a távol
ságot. Még néhány perc és Hadház. A kis fenyő
ligetben a cigányok cincognak, világos ruhák 
libbennek meré.z tekintetű fiatalemberek karján, 
s a szürkeszemü, kis szőke vörös arccal, nedve
sen lihegve fogja fogadni.

— Jaj, nem hozott egy legyezőt?
— Hogy mulat?
— Amint látja... Szenvedélyesen szeretem a 

táncol.
— Különösen, ha jó a táncos.
— Igen, ez fonios. De csak a táncért, mert 

egyébként nem érdekel, hogy kivel táncolok.
Szinte pontosan így fog lefolyni a találkozás. 

A többi kipirult arcú is ugyanezt szokta mondani 
vidéki majálisokon.

Csak már túl volna rajta. Túl az egész Had
házon és a kislányon, aki soha többé eszéb se 
jut, ha megint Pesten lesz, a jó, biztos aszfalton, 
a mindennapi nyugalmas zajban, ahol nem ér reá

a gondolatait figyelni. És nem kell mosolyogva 
haragudnia egy pirosra hevolt leányra, aki a „fiuk' 
karjáról lopva diadalmasan néz reá.

Minek is indult el ? Pedig már itt vannak a 
híres jegenyék, a gyorsvonat mindjárt lassít és 
egy félpercre megáll. Hadház.

De mi az?  A gyorsvonat némáit meg. Fity- 
tyet hányva a hadházi állomásnak, úgy elszalad, 
hogy a kis állomásépület a szégyentől szédülten 
marad el mellette.

— Kalauz, mi az?  Nem állunk meg?
— Le tetszeti volna szállni?
— Le háti
— Be kellett volna jelenteni, mert május 

egy óla csak feltételes megá lóhely Hadház.
Sarlós először egy nagyot kacagott, azután 

kinyitotta az ablakot és visszanézett az elhagyott 
Hadház felé. A gyepen tarkainges fiuk footballoz- 
tak, a zöld fák mögött fehéren virított a templom- 
torony, a házak és fák felett pedig a napba re
megő kék levegőben mintha cigány-muzsika rep
kedett volna.

A vonat azután egy domb mögé kanyarodon, 
a hadházi tájkép eltűnt, csak a zene kapaszkodott 
bele a mozdony hosszú füstjébe és szaladt tovább 
az ablak mellett, amelyen Sarlós kibámult. Latta 
a zenére lépegető párokat is, köztük egy ragyogó 
szemű lányt, aki táncosa vállára tapasztja mezíte
len meleg karját. Táncol és észre sem veszi, hogy 
már elmúlt az idő, amikor a gyorsvonatnak meg 
kellett érkeznie. Sarlós tehetetlenül toppantott, azu
tán felugrott az ü erről és kidugta a fejét, neki a 
szélnek, amely belemarkoll a hajába.
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K fllftn k i á l l í t á s o k  i
Bútorvásár. — Reklámkiállitás. — A legújabb gáz- 
berendezések kiállítása. — .A villamosság a ház
tartásban". — Szórni® divatszalon. — Bécsi kötött

árudivat kiállítás.
N o m z a tk S z i  a u tó  é s  m o t o r k s r é k p á r  

k i á l l í t á s .
Építészeti és útépítési kiállítás. — Élelmiszerek és 
élvezeti cikkek kiállítása. — Burgenlandi különkiálli- 
tás. — .Műszaki újdonságok és találmányok". — 

Mezőgazdasági és erdészeti mintakiállitás.

Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és utiévéllel bárki 
szabadon átlépheti az osztrák határt. Cseh átutazó 
vizűm nem szükséges. Jelentős menetdijkedvezmények 
a magyar, a cseh és osztrák vasutakon, a Dunán, vala
mint a légiforgalomban. Vásárigazolványt (á P 5 - )  
és mindennemű felvilágosítást készségesen ad a 

W ie n e r  M e s t a  A. G. W ien  V ll.f 
valamint — a leipzigi tavaszi vásár tartama alatt — 

Wiener Messe tudakozó irodája (Auskunftsstelle, 
sterr. Messhaus, Leipzig) továbbá az alanli tiszte

letbeli megbízott: 52

Máv. Hív. Menetjegyiroda fiókja 
Székesfehérvár, Kigyó-utca 24.

bán teljesen kielégíts megoldás nem jött léire. 
Antig a bérbeadók a bér felfelé való á'értékelciét 
szorgalmazták, addig a bérlfik ezt természetesen 
ellenezték. Magánegyezségek hiányában a kormány 
kénytelen volt ezt a nagyon fontos vi'át eldönteni 
és erre szolgál a hivatalos lap március elejéi 
megjelent számában közzétetl 1400—1932. M. E. 
számú kormányrendelet a mezőgazdasági haszon- 
bérletek rendezéséről.

A rendelet szerint az 1930. évi augusztus hó 
1. napja előtl kötött szerződésben megái'apitott 
haszonbérek bírói megállapitdsit lehet kővelelni 
és pedig: a haszonbér leszállítisátkérheti a bérlő, 
ha a haszonbér határozott pénzösszegben van 
megállapítva. De kerti vélemények termelésére 
haszonbérbe veti húsz kataszteri holdat meg nem 
haladó ingatlan haszonbé lője, vagy az, aki ugyan
ilyen nagyságú ingatlant nyilvános árverés során 
veit haszonbérbe, akkor is kérheti a haszonbér 
bírói leszállását, ha az terményben, vagy a ter
mények pénzbeli egyenértékében van megállapítva. 
Viszont a bérbeadó kívánhatja a haszonbér fel
emelését, ha a haszonbér a szerződésben termény-

Nagyon hosszú félóra telt el, amig a nyargaló 
gyorsvonat megállolt.

— Most elértem, azt, amit akartam, nem ju- 
toltam el a hadháti majálisra — mondotta ma
gában Sarlós, — azután autót fogadott és hajrá 
megindult vissza, Hadház felé

Már vőrósődött a késó dcluláni nap, amikor 
az auló a nyílegyenes ulra tért, amely a hadházi 
uradalom geszlenyefái mellett vezetett a fenyőli-

§et felé. Az autó elótl hosszú árnyék rohant És 
arlós úgy érezte, hogy ezt az árnyékot üldözi, de 
soha sem fog elébe kerülni. Elkésett a hadházi 

majálisról, amelynek az árnyékkal egy tilt megnölt 
most a jelenlósége.

Visszanézett a vörös napba, amely ezt az 
árnyékot elébe küldte. A szeme káprázott, amikor 
előrefordult. Mindenféle zöldes-kék napkorongokat 
látóit táncolni az ul homokján, úgy, hogy be kel
lelt hunynia a szemét Amikor ismét fellézer, uj 
káprázat állolt előde. Ezúttal halvány rózsaszínben 
a gesztenyefák alatt.

— Álljon meg, álljon m eg! — kapott a sol- 
főr vállához.

A kővetkező percben olt volt a rózsaszínt! 
káprázat elótl.

— Ella, maga itt?
— Sétáltam.
— És a tánc?
— Nem táncoltam még. Nem akartam.
Sarlós mind két kezét megfogta a Irálynak, 

akinek a szája mellől hiányzót most a kis, gőgö
sen ravasz mosoly. Mintha egy csöppnyi sirás 
reszketett volna a szája szögletében. Azután {el
szaladt a szemébe, amely most csodálatosan ra
gyogott, mint két nagy harmalcaepp.

Sarlós ujjongani szeret telt volna, mint a má
jusi zöid virág, amelyet nemrégen még eltakart a 
vasúti kocsi függönyével. Amikor még azt hille, 
hogy el lehet takarni egy függönnyel.

ben, vagy meghatirozolt termények mindenkori 
egyenértékében van megá'Upitva.

Ha a haszonbér 1930 julius hó 31. napja 
után kötött szerződésben, vagy e nap után hozott 
birói határozattal van megállapítva, úgy a haszon
bér leszállítását, illetve felemelését bírói utón csak 
akkor lehet kérni, ha az Ingatlanon termelt főter
mények egységárat a haszonbér utolsó megállapí
tása óta legalább 50 százalékkal emelkedtek, vagy 
csökkenlek.

A haszonbér bírósági megállapítana iránt a 
kérelmei legalább egy negyedévvel annak a gaz
dasági évnek kezdete előtt kell előterjeszteni, amely
nek kezdetéül a haszonbér birói megállapítását ké
rik. A bíróság a haszonbér) csak a kérelem bea
dását kővető gazdasági év kezdet ától számított ha
tállyal állapítja meg. Aranyban, vagy külföldi 
pénzértekben még a telek egyező kérelme esetén 
sem lehet a haszonbírt megállapítani, ellenben 
aranypengőben igenis lehet

Aki a haszonbér újabb megáll spilásál kívánja, 
az a birói eljárás megindítása előd köleles akár 
élőszóval, akár írásban az illetékes mezőgazdasági 
kamaráiéi egyességt tárgyalás meglarfását kérni. 
A Mezőgazdasági Kamara az egyességi eljárást 
legfeljebb tizenöl nap alatt b ; keli, hogy fejezze. 
Ha az egyességi kísérlet síkéi lilén maradt, vagya 
Mezőgazdasági Kamara nem fejezte be 15 nap alatt 
az egyességi eljáró t, úgy a tél ennek igazolSsával 
kérheti a bírósági eljárás megindítását. Az ilyen 
eljárásra illetékes száz holdnál kisebb ingatlanra 
nézve a kir. járásbiróság, ennél nagyobb birt okra 
nézve pedig a kir. törvényszék. A törvényszéknél 
vegyes biróság alakul, amelybe egy szakértő tag 
is kiküldetik.

Az uj rendelet tehát lehetővé teszi a haszon
bérek újbóli méltányos megállapítását és az osztó 
igazságot juttatja é-vényre, amennyiben méltányo
san figyelembe véteti úgy a haszonbéradó, vala
mint a bérlő é deke t a gazdasági viszonyok lé
nyeges változásának megfelelően.

Iskolánkivüli népművelés 
vármegyénkben.

Washington György bicentenáriumá- 
nak megünneplése.

Az egész művelt világ februá- 21.—22 -én 
ünnepelte Washington György, az amerikai szabad 
állam megalapítója születésének 200 évfordulóját. 
Tekintettel az igazságtalanul megcsonkított Magyar- 
ország érdekében Amerikában megindult revizióa 
mozgalom ébrentarlssára, a Várm. Iskolánkivüli 
Népművelési Bizottság íelhivására a vármegye te 
rületén müködö valamennyi népművelési bizottság 
is belekapcsolódott az ünneplesbe.

Atkán dr. Kovács Sándor alb. elnök mé t itta 
Washington György é demeit. Vázoltt azt a sze- 
retetet, amelyben az északamerika Unió a beván
dorolt magyarok ezreit részesítette. Részletesen is
mertedé a szabadságharc uttni nagy rokonszen- 
vet, amelyel Kossuth Lajost és az emigrált magyar 
véreinket fogadták, majd Borah szenátornak re
vizióa nyilatkozatáról emlékezett meg,amelyből az 
a reményünk fakadhat, hogy rövidesen bekövetkez- 
helik nemzetünk éleiében egy olyan fordulat, amely 
gyökeresen megfogja változtatni az eddigi helyze
tünket. Az ünnepély kerelében Sípos János Petőfi 

Egy gondolat bánt engemet", Gáspár Lina*pedig 
Ábrányi E. „Vándor madár“ c. köl eményét szavalta 
el nagy hatással.

Tapolcafőn az albizottság állal rendezet1 ün
nepélyen Győry Lajos főjegyző vezet ésével az 
egész elöljáróság is képviseltette magát. Az ünne
pélyen a magyar-barát Borah szenátornak a reví
zió érdekében kifejtett munkásságát is kellőkép 
mél látták.

Kiiályszentistvánon Szabó József tiniló mél
tán i Washington Gvörgy érdemeit. Szombalhy 
István ref. lehész „Washington György mint had
vezér és államférfju, az Unió 'és Magyarország 
kapcsolatai" címmel lan alt igen értékes előadást. 
Az ünnepély a „HimnuBz“-szal kezdődön és a 
„SzózaT-lal é t végei.

Siófok külsőleg is kifejezést adott az ünne
péinek. A középületeket és a házakat fellobogóz- 
lák. Esle a népművelési előadások keretében Was
hington éleiét éa működését ismertedéi.

Devecserben az albizottság, a Kát. Olvasókör 
és az ltj. Egyesület tagjainak jelenlétéban Nagy 
János tanító fejtegette az ünnepély jelentőségéi.

Békáson Mils Ernő tanító tartotta az ünnepi 
beszédet s annak során különösen Kossuth Ame
rikai útjáról emlékezed meg hosszabban éa a kül
földi államok barátságának fontosságát fejtegette.

CsSglén az ünnepélyt Györfy Zoltán gépész
mérnök nyitotta meg, majd a lövészek dalárdája a 
„Szózaf-ot énekelt:. Az ünnepi beszédei Rápolthy 
László ref. lelkész tartotta nagy hatással. Az ün
nepség kerelében Ferenczy Dénes Petőfi „A sza
badsághoz", Zágráb Béla Petőfi „A csonka torony" 
c. költeményét szavalt). A lélekemelő ünnepélyen 
mintegy 200 főnyi hallgatóság jelent meg.

Az ünnepélyek sorából még a bakonybélt, a 
tajoskomáromi, a nagyvázsonyi, a gecsei, mencs- 
helyi és a nagypiritt albizottságok emlékkünnepei 
emelhetők ki A fenlieken kívül mintegy 90 albi
zottság hódolt az elmúlt héten a nagy amerikai 
szabadsághös emlékének.

Adósvédelem újabb törvényeinkben.
i.

Minduntalan hallani panaszokat amiatt, hogy 
a megszorult adósok ellen sok a per, sok az ár
verés s az árveréseken az ingóságok is, a földek 
is potom áron kerülnek eladásra. Arról ii sokan 
panaszkodnak, hogy a nagy költségek felemésztik 
az árverési vételárat, úgyhogy az adós minden 
vagyona elúszik az árverésen és adósságai még
sem csökkennek. Ezekkel a panaszokkal kapcso
latban a bajbajutott adósok a törvényhozás és a 
kormány védelmé! sürgetik és panaszkodnak, hogy 
bajukkal senki se törődik. Jogos e ez a panasz?

A törvény egyik alspléteie, hogy az adósnak 
fizetnie kell, és ha nem fizet magá'ól, a hilelezS 
végrehajtás utján is behajthatja rajta követelését. 
Nincsen olyan jogrendszer, amely ettől az elvtől 
eltérhetne, mert ez minden hitelforgalmat megölne, 
hitet nélkül pedig nincs virágzó gazdálkodós. Még 
azt sem keresheti a biróság, hogy az adós képes-e 
vállalt kötél rzet'ségét teljesíteni, meri mindenkinek, 
aki kötelezettséget vál al, magasak kel! arra ügyelni, 
hogy csak azt vállalja, aminek eleget is tud tenni.

Minthogy azonban sok gazdát egészen ki
véd és , előre nem látható bajok leitek képtelen
né arra, hogy váll alt kötelezettségeit idejében tel- 

| jesitie, az államhatalom is egéizen kivételes ked
vezményi adott a gazdáknak, módot adván az ok
tóberben megjelent hittlügyi rendel tben a bíró
ságnak, hogy a gazdák ellen folyó árverést és az 
ingatlan haszonélvezetére vezeteti zárlatot 1932. 
okt. 31.-ig elhalássza. A nehéz viszonyok közt fel
szaporodó kamatlerhek enyhhéne végett pedig ki
mondott i ez a rendelet — és ezt már nemcsak a 
gazdák, hinem minden adós javára — , hogy a 
rendelet megjelenése előtti időre 8Vo ndl magasabb 
kamatot, ha pedig az adós késedelemben volt, a  
késedelem idejére 12'lv ndl magasabb kamatot nem 
kell fizeini, ha több is volt kikötve. A jövőre pe
dig a kamatmaximumot 12% bán állapította meg. 
Sőt 1932. január 25 -étől kedzve a biróilag érvé
nyesíthető kamatmaximum ll°la, a Pénzintézeti 
Központ első kúriájába tartozó pénzintézetek ál
tal nyujto't kölcsönök után pedig a maximális ka
mat lO'tiVe. Kimondja ez a rendelet azt is, hogy 
ezeket a ha'árokat a kamat még a mindenféle cí
men szedett melléktartozásokkal (kötbér, üzleldij, 
folyósítási, forgalmi jutalék stb.) eg/tltt sem halad
hatja meg.

De ha az adósnak fizetnie kell is, meg kell 
őt menteni mindazoktól a bajoktól, amelyek a hi
telező kielégítése véget! nem elkerülhetetlenül szük
ségesek, különösen a költségek felesleges felsza
porodásától. E tekintetben sok panasznak oka az, 
hogy az adósok nem Ismerik azokat az szabályo
kat, amelyeket a törvényhozás és a kormány az 
újabb időben az ő vélelmükre alkotott Való igaz, 
hogy a legújabb időkig sok árverésen értékes in
góságokat potom áron kótyavetyéllek el. De az el
múlt októberben megjelent s a már előbb is emli- 
teit hitelügyi rendelet (5610—1931. M E.) 24. §-a  
kimondja, hogy az ingókat a kikiáltási dr kéthar-
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madin alul elárverezni ntm lehel. Ha a foglalási 
jegyzőkönyvben feltüntetett beciértéket az adós 
alacsonynak tartja, a községi előljáósigtM  kirhet 
a valódi értékről bizonyilványt <s a bizonyítvány
ban kitüntetett értéi lesz a kikiáltisi ár, amelynek 
kétharmadán alul nem lehet az ingókat eladni. 
Termények érlékét tózsdei árjegyzékkel is igazol
hatja az adós.

Még hatásosabb eszköz a potom áron való 
elárverezés ellen a lefoglalt termény szabadkézből 
való eladása. Ezt olyankor engedi meg egy uj tér
vény, ha a lefoglalt terménynek piaci vagy tőzs
dei dia van. Ilyenkor lehtt keressen az adós vevőt 
a maga búzájára vagy egyéb lefoglsll terményére. 
Ha talál olyan vevőt, aki a piaci árnak legalább 
’/10-ed részét megadja és készpénzzel meg is fizeti, 
jelentkezzék vele akár a végrehajtónál, akár a rend
őrségnél vagy a községi elöljáróságnál, ezek elin
tézik a dolgot. így olyan vételárat lehet elérni, 
amilyent az árve ésen aligha I httne megkapni. 
Kár, hogy a tőrvénykeiés egyszerűsítéséről szóló 
törvénynek ezzil az uji árával az adósok csak igen 
ritkán élnek. (Folyt, köv.)

H Í R E K .
— Szem élyi h irek . Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspOk hétfőn Bpestre utazik az Aquinói Szent 
Tamás Társaság ülésére. — Dr. Antal Géza ref. püs
pök résztvelt a rel. egyház egyr temes lanügyi bízott 
ságának Bpesten kedden kezdődött ülésein. — Dr. 
Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja csütörtö
kön hivatalos ügyben Pápára utazott, ahonnan 
még este hazatért — Dr. Horváth Lajos alispán 
szintén Pápán volt csütörtökön, hivatilos ügyeit 
elintézni.

— Antal G éza re fo rm átus püspök egy
házi jogcím en felsőházi tag . Dr. Révész Kál
mán dunáninneni ref. püspöknek, mint a ref. egy
ház hivatali rangban harmadik püspökének elhuny
téval megüresedett egy felsőházi tagsági helyre 
most dr. Anlal Géza dunántúli ref. püspököt, mint 
rang szerint sorban következőt hivta be a kor
mányzó. így Antal Géza megszűnik Veszprémvár 
megye tOrvcnyhat. bizottságának felsőházi tagja 
lenni, miu'án ért a mé lóságát most már egyházi 
jogon fogja betölteni. A főpisztor dr. Kenessey 
Pongrác főispánhoz meleghangú levelet intézett, 
amelyben megköszönte, hogy a vármegye az e l
múl, évek a l-itt kétizben is megtisztelte azzal hogy 
te'söházi tagjává választót a.

— V árm egyénk küldö ttsége a  győri fő
isp ánbeik ta táson . Hétfőn volt Győrött Huszár 
Aladár volt esztergommegyei, most győrmegyei és 
győri főispán ünnepies beiktatása s azon Veszp- 
rémvármegyet dr. Horváth Lajos alispán vezetésé
vel Hunkár Béla volt főispán, Szabadhegy Elemér 
gazd. fftrnícsos és Hunkár Andor földbirtokos, 
törvényhat. biz. tagok képviselték.

— Festetics Sándor g ró f beszám olója  
Enyingen. Enyingröl jelentik: Gróf Festetics Sán
dor, az enyingi kerület népszerű, i lusztris képvi
selője vasárnap a Polgári Körben beszámolót tar
tott az ország politikai és gazdasági helyzetéről. 
A siépszátnban megjelent választók mindvégig 
nagy érdeklődéssel hallgatták a nagy hatást kel
tett fejtegetést s végül lelkes ünneplésben részesí
tették szereiéit képviselőjüket.

— Tiltakoztak  a  ha lo ttégetés ellen a 
veszprém i katolikusok. A veszprémi róm. kát. 
egyházközség képviselőtrstülete — amint olvassuk 
— a műit csütörtökön közgyűlést tartott Serük 
József kanonok-plébános elnOklése alatt, s azon 
egyhangulág elfogadták dr. Jinosy  József törvény
széki tanácselnöknek, az egyházközség világi elnO 
kének azt az indítványát, hogy a közgyűlés tilta
kozzék a debreceni halottégető Uzembehelyezése s
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általában a halottégetés ellen. Az Indítványozó 
világi elnök világos okfejtéssel reámutatott, hogy 
a kánoni kódex által is tiltott halót égeléa a föl 
támadásban való keresztény hitet ugyan semmi
képen sem érinti, mert hiszen a Mindenható a ter
mészet (Örvényei fölött is diadalmaskodik, de sérti 
az egyház hagyományos temetkezési kegyeletét, s 
erőszakolóinak nem is más vele a céljuk, mint
hogy csorbát ejtfenek az egyház tekintélyén. Reá. 
mutatott továbbá, hogy a halottégetésnek köz
egészségügyi szempontból semmi gyakorlati értéke 
sincs, ellenben büntetőjogi szempontból igen ve
szedelmes volna a meghonosít,na. mert őrükre el
leplezhetne olyan bün'ényeket stb., amiket mo6t 
exhumálással derítenek föl. A közgyül's tiltakozó 
határozatát eljuttatta a belügy- és kultuszminisz 
terekhez, az egyházmegye valamennyi egyházköz
ségét, Veszprémvármegye törve íyhat. bizottságát, 
s Veszprém város képviselőtestületét pedig hasonló 
á"ásfoglatásra hivta tol.

— L elkészválasztás. Enyingröl jelentik: A 
kecskeméti ref. presbitérium meghívása után most 
az egyház közgyűlése is meghívta lelkipásztorául 
dr. Vass Vince enyingi lelkészt, a kiváló tudásu 
és képzethegü volt pápai teológiai tanárt. A lei
ké szváltozás az enyingieknek nagy veszteség, vi 
siortt a kecskemétiek főnyereményt csináltak vele.

— Az influenza. Érdeklődtünk az egész 
országban elterjedt s egyes helyeken erősbödött 
influenza járványnak Veszprém megyében való 
jellege iránt, s a kapott információink szerint itt a 
járvány tendenciája ugylátszik nem rosszabbodott. 
Legalább Is multhét szerdáig szövődményes esetei 
nem jelentettek be a vármegye főorvosi hivatalnak. 
A vidéken a baj ezidőszerint még nincs elterjedve. 
Reméljük, hogy az éhét végei beé kező újabb je
lentésekből sem fog más kép kialakulni az influ
enza elterjedtségéről.

— Ebben az évben is m egrendezi a Ma
gyar Református D ákok „Soli Deo Glória" Szövet
sége országos virágvasárnapi konferenciáját már
cius 20—21—22.-én Bpesten. Részvételi dij 10 P, 
amelyben szállás, ellátás, jelentkezési dij és 50 °/oos 
vasúti igazolvány ára bennfoglallatik. Jelentkezési 
határidő március 8.-ig. Részletes programot küld 
a szövetség titká sága : Bpest, IV., Muzeum-körut 
37 , II. Jelentkezésnél 4 P küldendő előre a szö
vetség 12.651. számú csekkszámlájára. Minden re
formátus diákot várnak az országos találkozón!

— A tan ító ság  köréből. A kulluszminisztrr 
vitéz Pusztai János farkasgyepüi gyermeküdülő- 
telepi áh. tanít ét Nagytí élvbe, Koszorú Imre gyer- 
mekvédőligai tanítót Bpeslről Farkasgyepüre, From- 
mer Henrik izr. tanítót a devecseri, Balogh Istvái 
veszprémi tinfelügyelőséghez beo3it>tt tanítót a 
nagyvázsonyi áll. elemi iskolához, Bognár Mihály 
nagyvázsonyi tanítót Veszprémbe helyezte. — Ta
kács Lajos tanítót Nemesszatókra az ev. iskolához, 
Emmert László és Bertha Imre tanítókat Bódéra 
a róm. kát. elemi iskolához, Forsthofer Román t i 
nitót Bskonyjákóra a róm. kát. elemi iskolához 
választották meg az illetékes iskolaszékek.

— Korai sürgöny- és  te lefonszo lgála t a 
postán . A veszprémi postafőnökség közli: A hely
beli főposán március I.-lől kezdve, s jövőben a 
té'i hónapokban is, a táviró- és távbeszélő szolgá
lat reggel 8 óra helyett 7 órakor kezdődik.

— Sokgyerm ekes családanyák  ju ta lm a
zása. Megírtuk legutóbb, hogy a Magyar Anyák 
Nemzeti Ünnepe Intézőbizottsága a mull év Szent 
István napján Veszprém megyében is jutalomban 
részesítette a legtöbb gyermekes anyákat s annak 
Összegét, a főispán felhívására, a megyebeli nő
egyesületek búzavirág gyűjtésből hozták össze. 
A vármegyénkben megjutalmazott anyák a követ
kezők : enyingi járás: Arany Lajosné és Farkas 
Józsefné Lepsény, Szabó Józsefné Balatonfőkajár; 
veszprémi járás: dr. Szakáts Pétimé, FUlOp La
josné é3 Heizer Józsefné Beihida, Sleinbach Jó
zsefné Kádá ta, Berecz Lajosné Papkeszi, Barabás 
Jánosné Szentgál, Nagy Istvánná és Házi Jínosné 
Ősi, Zergi M'hályné Nagyvázsony, Tenk Józsefné 
Úrkút, Nagy Józsefné és Varga jánosné Peremar- 
t in ;  zirci járás: Kálózi Pongrácné Kerékteleki, 
Skrabák Istvánná és Horgos Pálné Bakonycsernye, 
Horváth Jenőné Csatka, Németh Istvánná és Ko
vács Gy. Anlalné Bakonyszentlástlő, Rendes Jó- 
zsefré Bakonyszombalhely; devecseri járás: Pesz- 
meg Istvánná KOzépiszkár, Beck Lajosné Borször- 
csök, Nagy Sándorné Kisberzseny, Tömör A. Im- 
réné Felsőiszkár, Jeney Jánosné Somlójenő; pápai 
járás : Zsuppán Miklósné Báb, F. Nagy Jánosné 
és Szénié Józsefné Csól, Takács Lajosné és GyOrgy
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Sándorné Borsosgyőr, özv. Jandrics Gyuláné Mező
lak, Varga Mihá'yné Békás, Né.neth Sándorné 
Miháiyhára; Pápa város : Freiber Jakabné; Vesz
prém város: Lenneit Mítyásné, Csermák Jánosné, 
Berecz Mihtlyné, Herkovics Józsefné, Lendvai 
Gyuláné és Lendvai Imréné.

— A ha tóság i szegénygondozás fölülvizs- j gálása . Szerdán Veszprémbe érkezeit dr. Szekeres 
| János népjél ti minisztériumi osztálytanáncsos, dr.
' Antal József min. titkár kiíéretében, és i t, dr.

Kenessey Pongrác főispánnal egyetemben, a városi
i szegényügyi igazga'ást vizsgálta felül. A miniszteri 

kiküldőt a pé dás rend fölöt a legteljesebb meg- 
engedésének adó t kifejezést. Az osztálytanácsos,

| ugyancsak a főispánnal, csütöitdkön Pápa város 
j szegénygondozását vizsga ta meg, majd visszatért 

Veszprémbe, ahonnan a vármegye já ásaiba is ki 
! fog szállani.

— A veszedelm es napló. A Nyíl regény. 
! uj á ;  ezen a két ín Tersánszky Józsi Jenő legújabb

regényét közli. Tersánszky neve a magyar litera- 
tu a barátai elftt jól ismert, regényei, novellái és 
szindaradjai kiváló értéket képviselnek. „A vesze
delmes napló- c. uj regényével, a Nyíl hatalmas 
publ ciíása segítségével, Tersánszky cl fogja nyerni 
az olvasók legnagyobb szeretetét is. Tersánszky 
regényét a legnépszerűbb magyar Írónk egyikének, 
Komáromi Jánosnak „Lgy leányért!" c. legújabb 
regénye követi.

— M agyar néprajzi é rdekességek  a  IV. 
vllág jam borén . A jamboiéra készülő magyar 
cserkészek igen érdekes tervekkel készülnek a 
nemzetközi találkozásra. Több csapat a táborba 
elakarja hozni annak a vidéknek jellegzetességét, 
ahonnan való. így valószínű, hogy lesz a nemzet
közi jámborén palóc tábor, hortobágyi tábor, sár
közi tábor, stb. Kétségkívül rendkívül hozzájárul 
a nemzetközi cserkésztábor szinességéhez az, ha a 
magyar táborok csoportjában egy-egy jel'egzetes 
magyar vidék sajátossága fogja megállítani az 
érdeklődök ezreit.

— K e r e s k e d e l m i ,  Ü gyvéd i é s  i r o d a i  n y o m -  
t a t v á n y o k a t  l e g s x e b b e n  é s  l e g g y o r s a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r o n c  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e l é s t  t e n n i .

— A Petőfi Kör tisz tú jító  közgyűlése. A
veszpiémi Petőfi Kör vasárnap délután tartót a 37. 
évi közgyülété , amelyet Bognár Kálmán elnök a 
„Hiszekegy" gye! nyitott meg. Mély nyomokat ha
gyott a lelkekben Léhner József titkárnak izzó haza
szeretettől átfüt’tt éves jelentése, ami után az elnök 
üdvözölt* Bertalan Károlyt c. polg. isk. igazgatóvá 
történt kinevezése alkalmából, majd szép szavak
kal mondott köszönetét lisrtviselőtársai önzetlen, 
odaadó támogatásáé t. Javaslatára a közgyűlés a 
lelépő tisztikarnak egyhangúlag jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott. A lisztujitás nagv lelkesedéssel 
újra a régi tisztikarnak a kezébe adta a mandátu
mot, csupán Baranyai Imre helyébe, aki mint 
pénztáros sok éven át önzetlen munkásságával 
szerzett elismerést, Vuerli Józsefet, a szin'én le
mondott Kalivoda Andor jegyző helyeit pedig Pol- 
hammer Józsefet választották meg. Bertalan Károly

K A P
a  Balaton- 

Almádi
káptalan
telepen.
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K U R T Z  G Y U L A
H a rU if  ■ l k l é » - a t  IS . M

zongorát kölcsönöz és elad.

igazgató mondott ezután meleg kóazónetet flnne- 
peltetísóérl ás elragadtatással szállott arról a haza
fias szellemról, ami a Pelófi Kör vezetőségit és 
minden tagját áthatja, és szeretné — úgymond — 
ha minden városnak és községnek volna ilyen 
szellemben vezeteti Petőfi Köre. Az újraválasztott 
tisztikar köszönetét Bognár Kálmán elnök tolmá
csolta, majd javaslatára lelkes ovációban részesí
tették dr. Óvári Ferenc felsőházi tagot, a kör ér
demekben gazdag diszelnökét. Kész Ferenc disz- 
elnököt és Pongrácz Andor Ib. elnököt, akik ugyan 
személyesen nem voltak jelen, de alkotásaik hálás 
érzelemmel é'nek a körtagok lelkében. A közgyű
lést a „Himnusz* hangjai zárták be.

— A Zirci Legényegylet közgyűlése. Zirc- 
ró! jelentik: A Zirci r. k. Legényegylet március 
6 -án , dr. Horváth Szaléz egyházi elnök vezetíse 
alatt tartja évi rendes közgyűlésé!.

— A Veszprémi Kerkápoly (kereskedelmi 
Iskolai) DiákszOvetség Elökészitó Bizottsága 
szeretettel meghívja az érdeklődő volt növendéke
ket a március 6.-án d. e. 11 órakor az iskola helyi
ségeiben tartandó alakuló közgyűlésre. Kérjük a 
vidéki társainkat, hogy belépési nyilatkozataikat 
és mindennemű értesítésüket az iskola Igazgatósá
gának címezni szíveskedjenek.

— TObb ezer gyerek játssza szombaton 
és vasárnap Emil és a detektívek c. hangos filmet 
a Hungária-mozgóban. Megható és egyben izgal
mas film felnőttek részére is. Szerdán—csütörtö
kön Greta Garbó nagy filmje: Inspiráció.

— Vlvóverseny, A Veszprémi Vívó Club 
március 5.-én, ma szombaton este 7 órakor a Pe- 
lőfi-szinházban rendezi ötös tőr- és kardcsapat
versenyét a Nyugati Kerület többszörös bajnoká
val, a Oyőri Vívó Club legerősebb csapatával. 
A verseny iránt, amely izgalmasnak Ígérkezik, a 
városban nagy az érdeklődés, annál is inkább, 
mert hölgy-vivók is fognak szerepelni A színház 
mellet i Korona-étterem ajtaja a verseny alatt állan
dóan nyitva lesz. Belépőjegy: zsöllye I 20 P, 
támlásszék GO f, páholyülés 120 P. A VVE eddig 
is igen nívós versenyeket rendezett s igy megér
demli a közönség meleg támogatását, ami — azt 
hisszük — nem is fog elmaradni.

— Felhívjuk olvasóink szives figyelmét
Steiner J. Jenő cégnek lapunk mai számában meg
jelent hirdetésére. 60

— Manlicherrel agyonlőtte magát. Pápá
tól jelentik : Id. Hess József 57 éves földműves az 
Ugod községhez tartozó Gerence-pusztán gyógyít
hatatlan betegsége miatt Manlicher fegyverrel 
agyonlőtte magát.

— Kificamította a  lá b á t Tibesz Ferenc 
veszprémi szabó-segéd a Sziklay János-utcai lejá
rónál a lépcsőn megcsúszott, elesett s jobb lába 
fejét kificamitotta. A mentők előbb a kórházba, 
majd a lakására szállították.

— A szegedi törvényszék tárgyalja az 
ál Sípon bűnügyét. A szélhámosság terén igen 
szép pályát befutott Balajtat Lajos, más néven dr. 
Sípos Sándor bűnügyét, mint értesülünk, nem a 
veszprémi, hanem a szegedi törvényszék tárgyalja 
le, mivel bűnei közül legtöbbet ott követte el.

— Húsvéti tanulmányutak. A Szociális 
Testvérek Társasága (Bpest, VII., Thököly-ut 69.) 
a müncheni és augsburgi leányiskolák multévi és 
a nürnbergi leányok ezévi húsvéti látogatásának 
viszonzásául, a bajorországi iskolai hatóságok szi
ves meghívására, olcsó tanulmányi társasutazást 
rendez diákleányok részére Wien—München— 
Augsburg—Salzburg—Königsee- - Perchtesgadenba, 
március 21.-IŐ1 29.-ig. A tíznapos tanulmányul 
részvételi dija 135 aranypengő, amely havi 25 P-ös 
részletekben is fizethető.

A Magyar Református Diákok .Soli Deo Gló
ria11 Szövetsége (Bpest, IV., Muzeum-körút 37.11.) 
a fennálló nehézségek ellenére is megrendezi hús
véti szokásos tanulmányúját s igyekszik kölcsö
nösségi alapon kiküszöbölni a valutáris nehézsé
geket, hogy végeredményben ne menjen ki kül
földre a pénz. Ha mégis valutáris nehézségek miatt 
a tanulmányul nem indulhat, a befizetett jelentke
zési dijakat visszaszolgáltatják. A tanulmányút

március 24.-tól 30.-ig Fiume—Abbázia—Velencébe 
Indul s azon résztvehrt minden ref. férfi vagy nő, 
15 évtől felfelé. Részvételi dij 118 P ;  ebből 20 P 
a jelentkezés alkalmával fizetendő. Bennfoglaltatik 
utikölség, a szállás és teljes ellátás 6 napon át, 
valamint jugoszláv vizűm.

A MEFHOSZ Utazási Irodája (Bpest, IX., 
Ferenc körút 38.), amely mullévben a Párizsi Ma
gyar Diákegyesület utazásait rendezte, idén Hus- 
vétkor is rendez kéthetes, rendkívül kedvezményes 
tanulmányunkat. A párizsi tanulmányul, amely 
március 20 án indul s diákoknak 260 P, kísérők
nek 315 P. Az olaszonzági ut. március 19-é l 
indul s 400 P, a konstantinápolyi ut ugyancsak 
19. én indul és 440 P.

— A legújabb járvány. Egy hete furcsa 
járvány dúl az országban, aminek okozója: rejt
vény. Tolnay Világlapja ugyanis rejtvénypályázatot 
hirdetett, amelynek keretében ötszáz nagyértékü 
ajándékot osztott ki. Ezt a nagyszerű pályázatot 
jövő heti számában megismétli a népszerű képes
lap éi újból újból ötszáz pompái ajándékot oszt 
ki a megfejtők közölt. Az ajándékok között szere
pel egy 2 meg I csöves rádió is.

— Szónyegkedvelök ne pénzért, hanem 
ingyen szerezzenek már a mostani lakásszükséglet 
számára egy 70 x 100 cm. alapméelü szép Szudán 
szőnyeget E célból nem kell egyebet tenniök, mint 
14 40 P-vei előfizetni a Tündérujjak Magyar Kézi
munka Újság 1932. évfolyamára (Bpest, IV., Szer
vita tér 3 ) s a gazdag havi folyóiraton kívül már 
most megkapják ingyen a megkezdett és kontu- 
rozolt Szudán szőnyeget az ajándékul adott 8 a 
tjje s  minta kihimzéséhez elégendő „Futár* véd
jegyű Szudán gyapjúval együtt.

— Fejtetőre a bányába zuhanL  Pápáról 
jelentik: Az ugodi bányában Horváth József kő
fejtő munkás a bánya szélén megcsúszott s három 
méter magasból fejjel belezuhant a bányába. Esz
méletlen állapotban szállították Pápára, az Izgal
masok kórházába.

— öngyilkos honvédfőhadnagy. Morva 
Tibor veszprémi honvédföhadnagy, aki a vesz
prémi úri társadalomnak kedvelt tagja volt, a mull 
hétfőn hajnalban szolgálati fegyverével lakásán fö- 
belötte magát, miután előbb búcsúleveleket irt. 
Beszállították a városi kórházba, ahol vasárnapig 
szenvedett, azonban a leggongosabb orvosi beavat
kozás sem tudta az életnek megmenteni. A tragi
kus végű főhadnagy beszentelése igen nagy rész
vét mellett ment végbe, ami u'án a holttestét haza
szállították Dorogra, ahol örök nyugalomra helyezték.

— Lopás. Zircröl jelentik: Mach Gyula új
pesti péksegéd, munkát keresett s Bakonycsernyén 
Báles István kisgazda nemcsak élelmet, hanem 
még szállást is adóit neki. Mach megköszönte 
ugyan a vendéglátást, de emlékül elemelte szállás
adója ezüst zsebóráját és 10 P készpénzét. A bíró
ság 14 napi fogházra ítélte.

— P a p í r á r u k ,  í r ó -  é a  r a j z a a a r a k ,  f o tó -  
o ik k a k ,  r á d i ó k  le g jo b b a n  b e a z e r a a h e t f tk  F o 
d o r  F o r o n o  k ö n y v - é a  p a p i r k o r a a k e d é a é b o n  
V e a z p r é m .

— Elsikkasztotta a  gazdája pénzét. Bend- 
marek István Nagy Károly hajmáskéri hentesmes
ternél volt alkalmazásban. Gazdája egyizben meg
bízta, hogy egy lepecsételt borítékban Enyingen 
lakó sógorának 540 P-t vigyen el. Bendmarek 
ahelyett, hogy a pénzt rendeltetési helyére vitle 
volna, Bpestre utazott, ahol a pénzt elmulatta. 
Február 29.-én vonta felelősségre a veszprémi tör
vényszék a hűtlen alkalmazódat, s 2 és fél évi 
börtönra ilé te. Az ítélet jogerős.

— Csodatévö szerelem . Egy fiatal francia 
festő cs egy amerikai leány kalandos, szinpompás, 
érdekes szerelmi története pereg le M. Healy ame
rikai iró Csodatévö szerelem c. regényében. Az 
érdekfeszitö és finom hatásokban gazdag regényt 
Moly Tamás fordította. A Mindenki Könyve soro
zatában jelent meg, ára 30 fillér és mindenütt 
kapható.

— Három veszprémi gimnazista hősi 
életmentése a  Balatonon. Bfliredröl jelentik: A 
téli sportok híveinek nagy serege korcsolyázott 
vasárnap a Balaton jegén, amely ifj. Da ab István 
polgári iskolai tanuló alatt egy nemiég feliekeit 
és újonnan gyengén befagyott helyen beszakadt. 
A mintegy háiomméteres mélységű víz egy pilla
nat alatt elnyt Ite a kisfiút. Mire azonban a víz először 
vetette fel, már a szerencsétlenség hilyére siettek 
Barka Lajos, Baán Barna és László veszprémi 
gimnazisták, akik Füreden vakációztak és életük 
kockáztatóval kimentették a fuldokló fiút.

— Székelési zavarok, bélgOrcs, puffadtság,
gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szividegetség, 
félelemérzés, bódullság és általános rosszullét ese
tén a természetes „Ferenc József* kesetflviz a 
gyomor és bélcsatoma tartalmát gyorsan és fájda
lom nélkül kiürili, a vérkeringést előmozdítja s 
tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkivá
lóbb orvosai a Ferenc József-vizet úgy férfiak
nál mint nőknél és gyermekeknél teljes eredmény
nyel alkalmazzák. A Ferenc József kesetflviz 
gyógyszertárakban, drogériákban éz füszerületek- 
ben kapható. t

— H aláiragázo lta  a  m ezei vasul. Enying- 
röl jelentik: A Dégközséghez tartozó Pinkóc—Fei 
kete puszta között az iskolisgyermekek a meze- 
kisvasut két lőréjének ütközőjére oly ügyesen ka
paszkodtak föl, hogy a kocsis nem vette őket 
észre. Szabó János 10 éves fiúnak azonban, ami
kor az összekötő láncnál leugrott, a ruhája meg
akadt s a kocsi kereke ballábán keresztülment. 
Mire a mentők a szfehérvári Szentgyörgy-kórházba 
szállították, sérüléseibe belehalt.

-— A mozi m űsora. Ma szombaton (márc. 
5 )  6 és fél 9, vasárnap (6.) d. u. 3, 5, 7 és 9 
órakor „Emil és a detektívek*, Erich Kástner hí
res regénye hangos filmen. Játssza több ezer ber
lini gyermek felnőttek számára. Teljesen eredeti, 
újszerű film, amely a nagyváros gyerekvilágát tárja 
elénk minden derűjével, pajkosságával, kedves 
komolyságával egy izgalmas, kalandos történet ke
retében. Élmény mindenkinek, mert felidézi az el
múlt gyermekévek emlékeit Megelőzőleg kiegészítő 
műsor és Magyar Világhiradó. — Szerdán (9.) d. 
u. 4 és este fél 9, csütörtökön (10.) 6 és fél 9 
órakor, „Inspiráció*. Greta Garbó nagyszerű han
gosfilmje. Férfi főszereplők: Lewis Slone és Ró
bert Montgomery. Greta Garbó kiváló! A film 
most is nagy sikerrel pereg a bpesli nagy mozgó
képszínházakban. Kiegészítőül kacagtató hangos 
kutya-burleszk és Fox Hangos Híradó.

KÖZGAZDASÁG.
A veszprémi téli gazdasági 

tanfolyam záróvizsgája.
Igen szép ünnepség keretében hétfőn délelőtt 

a városház tanácstermében történt meg annak a téli 
gazdasági tanfolyamnak a záróvizsgája, amelyet, a 
földművelési miniszter engedélye folytán, a Veszp- 
rémvárm. Gazd. Egyesület mullév november vé
gétől rendezett a helybeli Gazdakörben. A tanfo
lyamon, amelynek Ogybuzgó vezetője s egyik elő
adója Töpler Ernő, a gazd egyesület flgyv. tit
kára volt, a beiratkozott 57 kisgazda és kisgazda- 
ifjú a szorosan vett mezőgazdasági tanulmányo
kon kívül a gazda élettel kapcsolatos más ismere
teket is elsajátíthatott, az adott 191 tanóra alatt, 
a minden elismerést megérdemlő lelkes oktatók
tól, akik még Havas Jakab ny. állateg. főfelügyelő, 
Galamb István szőlészeti felügyelő, Nacsády Jó
zsef tanító, városi népmfiv. biz. titkár, Gaál Sán
dor oki. gazda, Czinger Antal igazgató-tanitó, dr. 
Grtlnner László orvos, Balogh István énektanár, 
Molnár László tűzoltóparancsnok és Polcz Ferenc 
kosárfonómester voltak.

A hallgatók s hozzátartozóik által nagy szám
ban látogatott záróvizsgán megjelent dr. Kenessty 
Pongrác főispán, dr. Porubszky Elemér várm. fő
jegyző, dr. Betky Miklós polgármester s még sok 
érdeklődő, a vizsgabiztosi tisztet pedig, a földmflv. 
miniszter megbízásából, Szabó János mezőgazd. 
szakisk. igazgató töltötte be. Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgyül. képviselő, a gazd. 
egyesület elnöke mondott emelkedett szellemű 
megnyitót s köszönetét fejezte ki a miniszternek 
áldozatkészségéért, aminek célja a súlyos viszo
nyok közölt sokszor kishilünek mutatkozó kis
gazdatársadalomba erőt önteni, tudást és bátorsá
got csöpögtetni. Köszönetét mondott továbbá a 
városnak, püspökségnek, székeskáptalannak, a 
gazdakörnek, a tanulójutalmak hozzájárulóinak

Rédiék, fényképező gépek,
a m e rik a i Royal Írógépek
r é s z l e t f i z e t é s r e  k a p h a t ó k  

k ap h ató k  FODOR FER EN C  könyvkereskedésében
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trkBIcsi és anyagi lámoga'áiukért, a tanfolyam 
vezetőjének s az előadóknak Önzetlen fáradozásu
kért, majd QdvOzOlle a vizsgán megjelent notabili- 
tásokat. Végül a tanulókhoz intézeti buzdító 
szavakat.

Ezu'án Szabi János vizsgabiztos ké'déseire 
adott tudást és szorgalmat eláruló szép feleletet a 
tanfolyam vizsgá a bocsá'ott 40 hallgatója, akik 
ulánna Csomay Pál elnóklésével egy gazdagyülésl 
mutattak be, amelyen Csomay Ká mán történelmi, 
Vingelmann Antii növénytermelési és állattenyész
tési kiváló előadásával tűnt ki. A kérdéshez Cso
may GyOrgy é i Bauer Antal szóltik hozzá, az 
egybegyűltek pedig valamennyieket lelkesen meg
tapsolok. Az énekkar szereplése után a vizsga
elnök lelkesítő szavakat intézett a tanfolyam hall
gatóihoz s kioszlotta kOzltlk a fOldműv. miniszter 
jutalm át: 2 db. könyvet, valamint egy aranykalász
jelvényt, amelyet a sikerrel végzett tanulók, mint 
„aranykaláizos gazdák" jogosultak viselni. Kiváló 
szorgalmukén éa igen jó előmenetelükéit külön 
jutalomban részesültek: Szauber Ferenc, Csomay 
Kálmán, Kolonics József, Ujj József, Csomay 
GyOrgy, Spengler József, Schmidl József; elisme
résben részesültek: Husvéth Maitan, Csomay Fe
renc, Csomay Mihály, Csomay Pál, Schmidt Lő
rinc és Ujj Ferenc Külön megemlítést érdemel a 
tanfolyam kezdet'öl lelkes támogatója é i tanulója: 
Vingelmann Antai, a Gazdakor érdemes elnöke.

Dr. Gludovdcz JözBef, a Gazdakör egyházi 
elnöke a kor, Vingelmann Antal pedig tanulótársai 
nevében mondot: köszönetét a miniszteri kikül
döttnek és az előadóknak, végül az éiekkar a 
„Himnusz“-t énekelte el. Este a Gazdakörben 
mintegy százteritékü batáiságos vacsora volt, ame
lyen a főispán, polgármester, dr. Moldoványl Jenő, 
a gazd. egyesület ügyésze, Pisa  Endre és még 
számosán veitek részt.

* Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás.
3peströl jelentik: Az OMGE március 17—21. 
napjain rendezendő, díjazással és vásárral egybe
kötött Országos Mezőgazdasági Kiállítása iránt a 
nehéz viszonyok ellenére is nagy az érdeklődés. 
A tenyészállat-kidllitdsi csoportba olyan sok beje
lentés érkezett, ami minden várakozást kielégít. A 
többi kiállítási csoportok anyaga is bőségesen meg 
fogja tölteni a kiállítás nyolc hatalmas méretű 
csarnokát és a négy kisebb pavillont. A különféle 
mezőgazdasági termények, tejtermékek, háziipari, 
valamint élelmiszeripari kiállítás anyaga, továbbá 
az áll. szakoktatdsügyi intézmények, a Mezig. Mú
zeum, a Geológiai Intézet, az Erjedéstani Állomás, 
a Mezig. Expót tintézet, az Orsz. Mezig. Kamara 
és az állattenyésztő egyesületek oktató anyaga szak
szerűen csoportosítva lesz. A borászati kiállít ásón 
borkóstoló is lesz. Lesz ezenkívül erdészeti és ha
lászati kiállítás, amely a Balatonról is beszámol, 
a dohányjOvedék pavilonjában a „Faintoa" szivar 
kézi gyártását és csomagolását fogják bemutatni. 
A Növényvédelmi és NOvényforg. Iroda paprika- 
kiá l tást rendez, tájékoztatást ad a magyar gyógynö
vénytermesztésről is. A díjazott állatok elővezetésén, 
a fogatok előhajtdsdn s lovasmutatványokon kívül 
jogatakaddlyhajtdst verseny is lesz ezidén. Márc. 
18.-án, 19.-én és 20.-án kotolék-, patkányfogó- és

rendörkutya- versennyel egybekötöd kutyabemutatót 
rendeznek. A tenyéizállatkiállitásra utazást 50%-os 
utazási kedvezmény könnyíti meg s az ehhez szük
séges igazolványt a rendezőbizoltságlól kell kérni 
(Bpest, IX, KOztélek- utca 8. szám), Veszprémben 
a Veszprémvárm. Gazd. Egyesületnél, valamint 
a Városi Menetjegyirodában is válthatók igazolvá
nyok 1 P ért Bpestre má c. 11.-én 0 órától 21.-én 
9 óráig, vissza 17.-én 16 órától 27.-én 24 óráig 
lehet utazni. Tanulmányi csoportok elszállásolását 
és étkeztetését az Idegenforgalmi Hivatal (Bpest, 
V., Deák Ferenc-u. 2 )  vállalta.

• Rézgállc segélyakció. A veszprémi szőlé
szeti és borászati kerületi felügyelő ezúton is figyel
mébe hozza a szőlőgazda közönségnek, hogy a 
földművelésügyi minisztérium február 12.-én meg
jelent 22 700—11—2. 1932. számú körrendeleté ér
telmében a vá'ságba jutott szőlágardálkodás meg- 
segiiére érdekében f. év tavaszán 74 vagon réz- 
gálicot szándékozik a szőlőbirtokosok között a 
rézgálic vételárának november 3 0 -lg való kamat
mentes hitelezése mellett kiosztani. Erre a rézgá- 
licra, birtoka arányában, minden birtokos igényt 
tirlhat. A rézgálic vételára ab Polgárdi Ipartelepek 
vasútállomás vagonba rakva, q kint 60 P. A 3 %  
forgalmi adó és a vasúti szállítási költség a vevő
ket terheli. A rézgálic április 30.-ig kerül leszállí
tásra. Az igényléseknek a községi elöljáróságokhoz 
március 15-lg kell beérkezni.

IRODALOM.
(Az uj városról és az uj lakásról) irt ér

dekes tanulmányt Preisich Gábor az Uj Idők be, 
amely közli a Wolfner József temetésén elhang
zót- gyászbeszédeket, köztük Herczeg Ferenc szár
nyaló megemlékezését. A gazdag szépirodalmi 
részben Zilahy Lajos regényét, Falu Tamás és 
Farkas Imre elbeszéléseit, az érdekes német re 
gényt, Szép Ernő, Hámos György, Feleki Sándor 
verseit, Farkas Kázmér György elbeszélését 8 a 
„Levél mindenkihez" c. sorozatot olvashatjuk. 
Klasszikus festmények reprodukciói, színházi cikk, 
színházi és időszerű képek, recep'pályázat s a nép
szerű rovatok gazdagítják az Uj Idők-tt. Mutat
ványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16 Előfizetés negyedévre 6 4 0P .

(Napkelet), Tormay Cecil előkelő színvonalú 
folyóiratának áprilisi számában Koszó János irt 
emlékezést Gőthe Rzázéves szüleién fordulója a l
kalmából s ezt kiegészíti a nagy német költő né
hány verse Szász Béla kitűnő fordilásában. Szudy 
E emér az álmodó Salzburgról fest bájos képet, 
BUky György folytatja érdekes regényét, s közli a 

I h p  Ravasz László ref. püspöknek a Székely-est 
keretében tartott nagyszerű rádió-felolvasását. Csű
rös Zoltán, Nagy Berla, Majthényi György éa 
Dal’os Sándor elbeszélésekkel, M. Juhász Margit 
és Széfeddin Szefket bej versekkel szerepelnek, 
mig a rovatokban Mérey Ferenc, Halász Gábor, 
Hencze Béla, Joó Tibor, Szakáts László, Juhász 
Géza, Závodszky Levente, Gaál Ist/án stb. nevével 
találkozunk. A Napkelet előfizetése negyedévre 
6*50 P, tisztviselőknek 450 P. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Bpest, VII,, Rózsa-u. 23.

46 Veszprémben kapható :
Kocauba E m il BfÓ0y**«rftárábaa.

(„A Magyar Asszony") áprilisi száma figye- 
lemremé tó tartalommal jelent meg. Berta Ilona 
hangulatos vezércikket irt, Ámon Vilmosné Gyulai 
Pál első nagy szerelmének kis regényét közli. 
Schrödel Ernőuj, ismeretlen adatokban számol be 
a japán kertmüvészetről Cikkeket ú tik  még: dr. 
Menyhardt Irén, dr. Csaba Margit, dr. Csiky Já- 
nosné és mások. Reményik Sándornak egy gyö
nyörű uj költeményét közli a lap, amelynek or
vosi és más gazdag tartalmú rovatai is vannak. A 
képes asszony újság egész éves előfizetői között egy 
értékes nyaraló telket sorsolnak ki. Megrendelhető: 
Bpett, VII.. Rózsa-utca 23.

(Eljárás autókarambol esetén.) Irta : Rada 
István oki. gépészmérnök, 16 oldal Tehnlkal Új
donságok Budapest kiadása. Ára 80 fii ér. A köny
vecske célja a nagyközönséggel megismertetni 
mindazokat az eljárásokat, amelyeket autóbaleset 
bekövetkezésekor kell követni. A szerző három 
részre o s z t j a  a könyvet: I. A baleset lehetősé
gei, ebben felsorolja a különböző baleseteket, IF. 
Helyszíni intézkedések, ebben ismerteti a külön
böző balesetek bekövetkezésekor szükséges intéz
kedő aeket. III. Megelőző, védekező állt áritó intéz
kedések, amelyben az utólagos teendőket sorolja 
fel. A könyv jó áltúkinthelöseggel foglalja magában 
mindazt, amit e tárgyról mindenkinek tudnia kell.

Anyakönyv.
Születés: Lakner József ny. máv. vonatkísérő altiszt 

és Hornung Terézia leánya Ilona Hajnalka, rk. — Hegyi 
János m. kir. erdöhivatali altiszt és Fuclis Margit fia László 
Ferenc, rk. — Lésíls István kéményseprő s. és Végh Er
zsébet leánya Mária Anna, rk. — Farkas György ceincnt- 
és mészkereskedö és Stumpfhauser Terézia fia György, 
rk. Gergely Károly asztalos-s. és Farkas Ilona fia László 
Imre, rk.

Halálozás Grancsa Julianna I h., rk. — Loksa Te
rézia 3 é., rk. — özv. Horváth Józsefné Bódai Katalin 73 
é . rk. -  Vágó Franciska fm. napsz.-nö 62 é., rk. — Morva 
Tibor m. kir. honvédfőhadnagy, 26 é., rk. I'etrovics 
László 1 h., rk. — özv. Zalai Vilmosné Hetyci Karolina 
52 éves, rk.

Házasság: Mesterházi László sztics-s. ág. h. cv. és 
Szabó Anna nevelönö rk. — Malasics Antal keresk.-s. és 
Horváth Emma rk. — Gciszt József szabó-s. és Hideghéti 
Margit rk.

Veszprém megyei város polgármestere.

2665—1932. 82ám.

Figyelem! Ritka alkalom!
Mindenki a saját érdekében siessen vásárolni

STEINER J. JENŐNÉL,
ahol sok-sok mindenfélét

felárban vásárolhat,
m e rt a z  üzlet

április hóban már teljesen megszűnik.
A lakásban egy szalongarnltura, egy varrógép és különféle bútorok Is 

olcsón vehetők. üo

Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.
Nyilvános írásbeli ajánlati versenytárgyalást 

hirdetek Veszprémben, avá'osháza udvar szárnyán 
az irattár és levél'ár elhelyezése céljából szükséges 
épületátalakitási és bővítési (emeletráépítési) 
munkák elvégzésére.

A szabályszerűen kiállítat, lezáit, lepecsételt 
ajánlatok „Ajánlat a városház udvari szárnyán 
végzendő átalakitási és emeletráépítési munkákra" 
felirattal ellátva, legkésőbb 1932. évi március hó 
31.-én déli 12 óráig adandók be Veszprém város 
polgármesteri hivatalában.

A beérkezett ajánlatokat ugyanaz nap 13 óra
kor fogjuk felbontani a városháza tanácstermében.

Az ajánlathoz szükséges ajánlati és költség
vetési űrlapok, valamint a részletes versenytárgya
lási hirdetmény éa a versenytárgyalási feltételek 
beszerezhetők, továbbá a tervek megtekinthetők, a 
hivatalos órák alatt, a városi mérnöki hivatalban.

Veszprém, 1932. február 27.
Dr. Berky Miklós s. k.

72 polgármester.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!



6. (XXXIV. LV1I.—9, szám.) VESZPRÉM VARMEGYE 1932. március 6.

Hirdetés.
KözzétesszUk. hogy a m. kir. minisztérium 

1932. évi 1110. M. £. számú rendeletével az 1932. 
évet megelőzd időből származó illetékhátralékok 
kiegyenlítésénél kivételes fizetési kedvezményeket 

engedélyezett.
Ezen kedvezmények azokat illetik meg, akik 

illeték hátralékaikat 1932. évi Junius hó 25.-ig 
teljesen kiegyenlítik.

Teljes kamatmentesség engedélyei tetett az 
1932. évi március 26.-ig történő kiegyenlítésre, 
évi 6 •/„ az április 23. ig lörlénő és évi 9 V, ka. 
matkedvezmény a junius 25.-ig tőiténő teljes ki
egyenlítésre.

Ezen kedvezményeket az ingatlan átruházá
sok után járó városi pótilletékekre a város is ki
terjesztette az azonos eljárási szabályok alapján.

A felemelt illetékek és bírságokra még kttlőn 
mérséklés is engedilyeztetett aszerint; hogy azok 
március 26. élőit, vagy junius 25. ig egyenlittetnek 
ki. Miről készséggel adunk bővebb felvilágosi'ást.

Aki kellően igazolja fizetésképtelenségét, az 
a kamatkedvezményre márciustól 4 havi, áprilistól 
3 havi és májustól 2 havi részletfizetési engedélyt 
kérhet ugyanazon kedvezmények mellett.

Aki haszonélvezettel terhelt vagyon-illetékét 
még nem tartozna fizetni, de junius 25. ig mégis 
kifizeti, minden vélelmezett év után 2'5% csök
kentést kap.

Veszprém, 1932. március 3.-án.
70 Városi adóhivatal.

Veszprém megyei város polgármestere. 

2666— 1932. szám.

Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.
Nyilvános Írásbeli ajánlati versenytárgyalást 

hirdetek a Veszprémben. Pa|!a-utca elején, a Séd
patak felett levő régi tahid e lbon tására  és az 
helyett létesítendő uj szabványos vasbetonhld 
építési munkáira.

A szabályszerűen kiáltitott, lezárt és lepecsé
telt ajánlatok .Ajánlat a Pajta utca elején, a Séd 
felett létesítendő varbelonhid építési munkáira* 
felirattal ellátva legkésőbb 1932. évi március 31.- 
én déli 12 óráig adandók be Veszprém város 
polgármesteri hivatalába.

A beérkezett ajánlatokat ugyanaznap 13 óra
kor fogjuk felbontani a városháza tanácstermében.

Az ajánlathoz szükséges ajánlati és költség
vetési Űrlapok, valamint a részletes versenytárgya
lási hirdetmény beszerezhető a hivatalos órák alatt 
a városi mérnöki hivatalban. Ugyanott megtekini- 
hetők a tervek és a kiírási műveletek is.

Veszprém, 1932. február 27.

Dr. Berky Miklós s. k.
71 polgármester.

A  V E S Z P R É M V Í R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

785—1931. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Steiner Ármin bpesti ügyvéd által kép
viselt Weisz Márton javára 27 P 13 f. tőkeköve
telés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1930. évi 4366. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1931. évi julius hó 25. én lefoglalt, 1300 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t.*c. 20. §-a 
alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő la
kásán, Veszprémben, Kossuth Lajos-utcában leendő 
megtartására határidőül 1932. évi március hó 
12. napjának délelőtt 8 óráját tűzöm, ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becrár */3 ért is el 
fogom adni. 1000 P-t meghaladó becsériékü ingó
nál a becs érték 10% -át bánatpénzül kezeimhez 
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból a végrehajtató követelését megelőző kielégí
téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdéséig nálam Írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. évi február hó 13.
64 Stekker s. k., kir. bír. végrehajtó.

3654— 1931. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Horváth Béla veszprémi ügyvéd által 
képviselt Stangl Sámuel javára 638 P 05 fill. 
tőkekevetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. 
já'ásbiróság 1930 évi 2146 sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1931. évi május hó 27.-én lefoglalt, 
1240 P*re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§ a alapján fent rt, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Szentgá'on, Bekő kút 426. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 1932. évi március 
hó  9. napjának délelőtt 10 óraja tűzetik ki, 
amikora biróilag lefoglalt ló, üsző, borjú, kocsi, 
lószerszám, vetőgép s egyéb ingóságokat a legtöb
bet Ígérőnek, készpénzfizetés elleneben, esetleg a 
becsár V,-áéit is el fogom adni.

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

Kelt Veszprém, 1932. február 8.-án.
D r. M enyhárth s. k.

68 kir. bír. végrehajtó.

M inden gazda olvassa  
a hirdetését, ha a

teezi közzé.

Eladó m a lom .
Vasvirniegye egyik népes községében a vasútállo

mástól 100 méternyire, egy kétjáratu, 
m o d e rn  b e re n d e z é s ű ,
cca 1500 négyszOgOIOn épült

Eladó
m integy

takarmány Szentkirályszabadján, 
62 Mészáros Imre nyug. jegyzőnél.

Gizella-tér 7. számú
h á z b a n  e m e le t i  lakás, »
igényifi kívánsága szerint átalakítva

mm k iadd. ■
Bővebbet: dr. Köves Jenő ügyvédnél.

V e szp ré m  m egyei vá ro s  
legforgalm asabb helyén
portálos és üvegkirakatos,

üzlethelyiség
m á ju s  l . - r e  k ia d ó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

g ő z m a lo m , i  s z o b á s  la k á s s a l ,
gyümölcsössel, kényelmes fizetési feltételekkel 

eladó.
Érdeklődni lehet dr. Horváth Gyula ügyvédnél

66 Győr, Andrássy-ut 33.

Pianino és házhelyek 
eladók.

V eszprém , B á tb o ry -u tca  5 . sz á m .

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek beszerezhetők

| részletfizetésre
j  FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat


