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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Az erők összefogása.
Gaél Gaszfon a független kisgazdapórt 

m átészalkai pártvacsoróján válaszolt a minisz
terelnök legutóbbi egységespórti beszédére, ó  
a  nemzeti összefogás gondolatát pártjától távol 
tartva, továbbra is azt az utat kívánja válasz
tani, amelyik külön utat jelent ebben a súlyos 
belpolitikai helyzetben.

Legyünk tisztában azzal, hogy éppen az 
ellenzék oldaláról indították meg azt az akciót, 
am elyet a kormónyelnök mérlegelés tárgyévá 
tett s hajlandónak mutatkozott arra, hogy a 
nemzeti erők összefogásával igyekezzünk kijutni 
a  valóban nehéz helyzetből. Úgy látjuk azon
ban, hogy az izoláltságát oly görcsösen védő 
független kisgazdapárt nem értelmezte helyesen 
a  miniszterelnök szavait. S e n k i  s e m  g o n d o l  
u g y a n is  a rra , h o g y  a z  e r ő k  k o n c e n tr á lá s a  e g y 
b e n  k o a líc ió t  is e r e d m é n y e z z e n .  E z  nem látszik 
egészségesnek, de a  kormónyzópórt a maga 
ereje tudatában nem is szorgalm azna ilyen po
litikai alakulatot, mert tudja azt, hogy az  apró 
csip-csup pártok felszívása korántsem volna 
kedvezőbb bázisa a további fejleményeknek.

Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök a nem
zeti összetartás gondolatát nem a  pórtkeretek 
feladásával kívánja szolgálni, hanem  a közbi
zalom  fenntartása s felelősségben való oszto- 
zós kidomboritósa érdekében terjesztette elő 
célkitűzéseit. Egész csomó belpolitikai s nagy

jelentőségű külpolitikai kérdések követelik ma 
azt, hogy ne bogozódjék össze politikai irány- 
vezetésünk szála annyira, hogy amikor lénye
ges és a nemzet nagy szempontjait szolgálni 
hivatott programpontok megvalósitósóra kerülne 
a sor, beleveszünk a  másodlagos problémák 
dzsungeljébe.

A mátészalkai független kisgazdapárti va
csorán, amikor a pórt vezére politikai nyilatko
zatot tett, nem egészen ilyen szempontból tette 
kritika tárgyává az elhangzott miniszterelnöki 
beszédet Pedig, ugylótjuk, hogy a  szavak mö
gött egész szépen meg lehetne találni a közös 
együttmunkólkodós lehetőségét, amire élénken 
rámutat Gaál Gaszton beszéde is. ö  is hangoz
tatta, hogy állampolgárok százezreinek hitele 
és egzisztenciája megingott. Ha ezt a  diagnó
zist meg lehet állapítani, óm miért nem lehetne 
közös erővel ezen a  bajon segíteni?

Maga Gaál Gaszton is úgy érzi, hogy az ő kis 
pártjának tám ogatására nem sok szüksége lenne 
annak a  nagy kormónyzópórtnak, amelyik szám 
beli súlyánál fogva is hatalm as erőt képvisel. Ez 
az őszinte megállapítás helyes, de mégis azt kell 
mondanunk, hogy ilyen időkben, mint amilye
neket ma élünk, n e m  v o n h a tja  k i  m a g á t  e g y e t
len  h a z á já t  fe ltő  e m b e r  s e m , d e  l e g k e v é s b é  e g y  o r
s z á g o s a n  s z e r v e z k e d ő  p á r t a z  ö s s z m ű k ö d é s b ő l .

Gaál Gaszton végig ment a  gazdasági élet 
aktuális problémáin is. Beszédéből kitűnik, hogy 
ugyanazok a  célkitűzések vezetik, mint a  kor
mányzatot, mert ő is fontosnak tartja a  pengő 
értékének fenntartását, óva inti az országot az 
inflációtól, a külföldi fizetési terhek körül meg
oldásokat keres, a belföldi kam atláb csökkené
sét a  népmilióknak érdekében valónak tartja 
stb ... Ha pór nappal előbbre lapozunk a hír

lapok hasábjain, ott találjuk gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök beszédét, amely a  gazdasági 
irónyvezetés fő problémái között ugyanezeket 
a  kérdéseket említette. Kérdjük ezekutón, miért 
kellett hót oly merev álláspontot leszögezni, 
hogy a  független kisgazdapórt a  kooperációra 
indokot nem talált?

De menjünk tovább. Itt van a  közéleti tisz
taság kérdése. A puritán gondolkozásáról köz
ismert Gaál Gaszton nem rekriminólhat Károlyi 
Gyulán e tekintetben semmit. Igaz, hogy Gaál 
Gaszton a  múltat emlegeti, de kérdjük: nem 
elégedhetik-e meg még a  legellenzékibb felfo
gású politikus is a miniszterelnök am a kijelen
tésével, hogy ő nem nézi a  múltat, mert az 
idők ma a  jelen s a jövő szolgálatát követelik 
meg tőle. Hova jutna belpolitikai életünk, ha 
kiélné m inden erőtartalékét az elmúlt idők eset
leges botlásainak s talán mór helyrehozhatat
lan hibáinak fejtegetéseiben ? A bban a remény
ben élünk, hogy ez a  nyugalmi idő, amely a  
parlam ent újabb összehivósóig rendelkezésre 
áll, alkalm at nyújt minden komolyan gondol
kozó politikusnak arra, hogy áttekintse a  hely
zetet, meglássa a célokat, am elyek okos, bölcs 
szolgálata érdekében bizony áldozatot kell hozni. 
Ezt az áldozatot mi a  m unkában látjuk. A kö
zös nemzeti erőfeszítések m unkájából tehát nem 
vonhatja ki magát Gaál Gaszton pártja sem. s ha  
mégis ezt tenné, nagy felelősség terhelné vállát.

Ne felejtsük, hogy külföldről a  győztes 
francia nemzet miniszterelnöke uj keleteurópai 
gazdasági koncepció útját indította el. Ha mi 
ezalatt oktalan belső pártpolitikai harcot vívunk, 
kérdés, tudunk-e olyan erőt felmutatni a  fel
merülő tárgyalások során, amellyel m egalapoz
hatjuk nem zetünk jövőjét. (s.)

Ima a Hazáért.
Isten! Te végtelen jósá«:u szeretet,
Töröld le orcánkról a fájó könnyeket.
Küldj vigaszt lelkűnkbe s hallgasd meg imánkat: 
Add vissza elrablóit, szép magyar hazánkat 1

Kassát és Kolozsvárt, Zombort, Pozsonyt,— mindet, 
Erdőt, mezőt, rónát, ereklyét, műkincset.
Az elszakadt te* ívéit, apját a fiúnak,
Add vissza az álmát a sírban nyugvónak.

E csonka hazában boldogtalan réped,
Hisszük, hogy tétlenül tovább Te sem nézed; 
Hiszen pusztulásunk nem lehet a célod,
S  mi, kik hiszünk Benned, mért legyünk mártírok?

Bocsásd meg bűnünket, ha vétkeztünk bárhol,
A múltat s jövendőt megbünhödtük százszor. 
Küldj vigaszt lelkűnkbe, hallgasd meg imánkat: 
Add vissza, add vissza szép magyar hazánkat!

Vitéz Makay Barna.

Öreg András.
Itta dabolezi F ekete  LAszlóné.

Valaki végigment a menyországba vezető 
felhőuton, csak azétt nem hallatszott tempós lé- 
pétének koppanása, meit a felhőnjátás nesztelen 
szokott megtörténni.

öreg  András ugyan hozzá volt szokva a 
tiszaparti selyemfüvü rétek puhaságához, de hogy

mennyire más mégis a felhőnjárás, az bizonyítja 
legjobban, hogy öreg András észrevette a különb
séget.

Bütykös ujjával megvakarta tarkóját, amitől 
előbbre billent a zsíros szélű kalap és annyit mon
dott magába:

— Alkalmatos járás esik rajta, jobb, mint a 
fagyali réten.

Nem hallottá senki öreg András beszédét, 
mert teremtett lelket sem látott maga körül, akiért 
a szót érdemes lett volna folytatni. Háromszor, 
négyszer körültekingetett, két ujját a szájába dugva 
füiyüit, még arra sem jött senki.

Ismeretlen volt a tájék, vizsgálódott fölfelé, 
lefelé, sehonnan sem hallatszott szekérzörgés, kur
jongató, harangszó, de még madárcsicsergé* sem.

— Pedig madárnak kéne lenni, — gondolta, 
— mert tavasz van. Jó langyos a levegőjárái, 
földszag is érzik.

Pipájá kezdte előkaparni a mellényzseb
ből, jól utanna keresett, még a nadrágban is meg
tapogatta, hanem biz’ a pipa nem volt sehol.

Ez nagy baj volt, mert öreg András soha 
életében nem indult el pipa nélkül sehová.

Bolondos szerszám az a pipa, aki hozzászo
kott, irég a felhőjárás közepén is megállítja, ha 
még olyan sürgős útra van is berendelve vala
hová.

Egyhelyben topogott a vén legény, visszame- 
nésre már nem volt idő, a szigorú parancs miatt. 
Közben az is eszébe jutott, hogy alighanem a hét
köznapi dolmány zsebében felejtette.

— Hej, hej — csóválta fehér üstökű fejét —, 
most másikat kell venni. Hol találok én itt zsidót, 
aki pipát árul?!

Nem volt senki a közelben, akitől útbaigazí
tást kérhetett volna, pedig már a nagy kívánság
tól alig győzte a nyelést. Az effajta nyeléstől fe
szül a gyomortája, mert ez kifelé való, csupán pipa 
szükséges hozzá. Pipa pedig nem volt.

Mit tehetett egyebet, szája körül borította 
félig becsukott tenyerét és az idegen vidéken bele
rikkantott a messzeségbe:

— Hahó emberek! Hahó!

Az emberek olt álltak öreg András bátya 
zsuppszalmás ágya körül s mikor erőtlen hangon 
megszólalt, feléje nyúltak. Már véreres szemeit 
nyitogatta, egyik, másik borostás arcra rátévedt a 
tekintete is.

— András bátyám 1 Hall-é, kend ? — szólt 
rá erős hangon egy öszbecsavarodó béresember.

— Haggya kelmed, — intette valaki, — 
ilyenkor nem jó szóval bántani, majd ha egészen 
magánál lesz.

A kis cselédlakásban sokan voltak és növel
ték a szellőzetlen levegőt. Mig az öreg ébredezését 
várták, lassan elhúzódtak az ágytól, némelyek az 
asztal mellé ültek és a nyomasztó csend suttogóvá 
tette szavukat.

Az öreg béres könyökével meglökte" a mel
lette álló barna arcú legényt és a gerendából ki
álló vasszegre mutatott:
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II.

Meg több intézkedéssel gondoskodnak az 
újabb törvények cs rendelelek arról, hogy az in
gatlant felesleges módon, céltalanul vagy potom 
áron ne árverezzék el.

Az ingatlanoknál gyakran tapasztalható, hogy 
olyan hitelező, aki a telekkönyvi rangsorban hátul 
áll, kér az ingatlanra árverést. Tudta jól, hogy 
amit az árverésen az ingatlanért meg lehet kapni, 
abból neki egy fillér sem jut, mert mind elviszik 
a telekkönyvi rangsorban előtte álló hitelezők. 
Mégis kért árverést, arra számítva, hogy az adós 
megijed és a löld alól is pénzt teremt elő, hogy 
a többi hitelezőket megelőzve neki fizessen s ezzel 
az árverést elkerülje. Ha pedig a rosszhiszemű 
hitelező ezt a célt nem é te cl, az arveréat már 
bosszúból is megtartotta s ezzel nemcsak az adóst, 
de hitelezőtársait is megkárosította.

Az uj hitelügyi rendelet ezt is megakadá
lyozza, kimondván az úgynevezett fedezeti elvet, 
vagyis azt, hogy bármely hitelező kérelmére csak 
akkor lehet az árverésen az ingatlant eladni, ha a 
megajánlott vételár a hitelező előtt álló követelése
ket mind fedezi, különben az árverést meghiúsult
nak kell kimondani s a költségek az árverést kérő 
hitelezőt terhelik.

De ha az első helyen álló hitelező kérte is 
az árverést, nem lehet a földet alacsonyabb á ron

— Nézd, elgörbült alatta.
— Azám I — néztek fel egyszerre többen a 

gerendára,
— H m ! Igen szivére vette a licitálást, azt 

hitte, haazuraságot eldobolják, elütik az ö kenye
rét is.

— Nem csoda, ide születeti. Az öregapját 
fogadták legénykorában a Kálnay-birlokra parádés 
kocsisnak.

— Megaztán léltős falatja van a hetven éves 
embernek, ha se ija, se fia.

— Féltős, — bólintott rá az öregbéres, — fél • 
fős még a fiatalé is máma. Nem tudom, a mienk 
is meddig tart, nemsokára vehetjük a tarisznyától 
elindulhatunk szegődni.

Felkapták a fejüket.
— Májusba?
— Májusba fiaim, ha meg helyünk nem lesz, 

a más ajtajára, koldulni.
Egy fiatal kocsisféle, a szeg felé mutatoll:
— Akkor inkább oda!
— Lehet, — hagyták rá csendesen.
Az elkeseredés nőtt a sok megmarjult lé

lekben.
— Hát akkor minek vágta le kelmed, — lá

zadt felé egy indulatos hang.
— Minek, — hogy minek?
— Azért, hogy odajöjjön velünk koldulni a 

más ajtajára?
Az öreg béres bólintott.

eladni, mint a kataszteri tiszta jövedelem 33-szo- 
rosáérl. Október előtt a legkisebb vételár ennek 
a fele, tehát a kataszteri tiszta jövedelem 1 6 -1 7 - 
szerese volt. Ha pedig a kataszteri tiszta jövede
lem alapján kiszámított érték még igy is nagyon 
alacsony: a végrehajtást szenvedő legkésőbben a 
kitűzőit á ’verési napol megelőző 30 napon kérheti, 
hogy a bíróság szakértők meghallgatásával állapítsa 
meg az ingatlan értékét és azt vegye kikiáltási ár
nak. Igaz, hogy aki szakértő meghallgatását kéri, 
annak a szakértő költségét előlegeznie kell s erre 
való pénzt az árverés élőit álló adós nem mindig 
tud előteremteni, de rendszerint mégis csak van 
valami pénze az adósnak, vagy fel tud még vala
mit hajlani, ilyenkor pedig a szakértői becslés 
kieszközlése gazdaságos költekezés, mert többszö
rösen megtérülhet, ha ilyen módon az árverésen 
komoly vé elárst lehet elérni. Természetesen a szak
értői becslés kérésének csak akkor van értelme, 
ha a kataszteri tiszta jövedelem al apján számított 
vételár valóban nem éri el az ingatlan igazi 
értékét.

Ingatlanoknál előfordul sokszor, hogy cél
szerűbb az adós birtokát részletekben eladásra 
bocsátani, mint egyben, mert apróbb parcellákra 
több a vételképes vevő, mint egy egész drága 
nagyobb birtokra. Ilyenkor az adós a megosztott 
árverést kérheti. Csakhogy ezt idejében kel: kérni, 
— legkésőbben az árveiéi ha árnapját megelőző 
30. napon — mert későbbi kérelmeket a bíróság 
már nem vehet figyelembe.

Az ingatlanárverések kevesbitésére vezet az, 
hogy 25 pengőn aluli összegért az ingatlanra 
végrehajtási zálogjogot nem lehet bekebelezni s 
ennek folytán á-veré t se lehet rá kérni. Ez a ren
delkezés a mu t év eleje óta van hatályban s ha
tását teljes mértékben azért nem érvényesíti még, 
mert azokban az esetekben, amikor már az uj 
törvény életbelépése előtt bekebelezték a jelzálog
jogot, az árverésnek nincs akadálya.

Az úgynevezett földteherrendezési törvény 
még külön gondoskodik arról, hogy a földteher
rendezési eljá ásba bevont ingatlant egy ideig ne 
lehessen elárverezni.

Sok panasz volt amiatt is, hogy a hitelező 
az adós földjét zár alá véteti s ezzel lehetet enné 
ieszi az adós gazdálkodását, viszont a jövedelmet 
feleszik a zá - lat költségei. Ez ellen nyújt Jeh- tó vé
delmet az igazságügyminiszler 34.000—1931. sz. 
rendelete, amely az ingatlan zár alá vételét kor
látozza. E szerint a rendelet szerint 12 holdnál 
kisebb gazdasági ingat! int nem lehet zárgondnokí 
kezelés alá vétetni, nagyobbat is csak akkor, ha 
a zárlatot kérő hitelezők valószinüsitik, hogy az 
ingatlan zá lati köl ségei nem fogják felemészteni 
az ingatlan egész jövedelmét, vagy annak legna
gyobb részé’, hanem számbavehető összeg fog 
maradni a hitelezőknek is. Ha pedig a bíróság el
rendeli a zárgondnoki kezelést: zárgondnokká
rendszerint magát az ingatlan tulajdonosát kell ki
rendelni, kivéve, ha a végrehajtató igazolja, hogy 
erre erkölcsi okokból vagy szakértelem hiánya

— Hogy ott pusztuljon az árok szélén, mint 
a kivert eb? — hörögte a dacos legény.

— Hogy ott pusztuljon fiam, — hagyta rá a 
másik.

Elhallgatták. Kint alkonyodon, nem vélték 
észre, mintha öreg Andiás ágya mellett az idő 
kereke is megállt volna.

Az ágyon felült ö eg András. Nedves, ősz 
haja betakart! ráncos homlokát skét véreres szeme 
tétován nézet’ szél a szobában.

Egyszerre csak megállt a béresen, megnézte 
tetőtől talpig. Az odament hozzá, vállára tette 
kezét.

— Jobban v aué  kelmed?
Öreg András az ásztal felé nyújtotta két 

karját, olyan vágyakozással, mint legénykorában, 
ha leányt akait ölelni. Ott feküdt az asztal sarkán 
a pléhkupaku cseréppipa.

— Adjátok ide a pipámat, itthon felejtettem.
Odanyujtották, megtömte, rágyújtott és lábait

lecsusztitta az ágyról.
Szemében huncut mosolygás bujkált, amint 

a sok embert maga körül látta.
— Hallottátok, hogy kiabáltam ?
— Hallottuk, — hagyta rá a béres.
A vén ember felvizsgá ódotl a gerendára.
— Jó puha járás van arra, — mondta, — 

ha a pipám velem lett volna, a Teremtő tudja, hol 
volnék azóta ?!

miatt alkalmatlan. A zárgondnokká kirendelt adós
nak a birórág megengedheti, hogy a neki és csa
ládjának feltétlenül szükséges összeget a jövede
lemből tartsa meg magának.

*
A felsorolt rendelkézések csak szemelvények 

az adós védelmére alkotott újabb szabályokból. 
Van ezenkívül még sok olyan szabály, mely a 
pernek és végrehajtásnak költségeit iparkodik csők- 
kenteni, de ezek ismertetésére terünk nem elegendő. 
Eléggé kitűnik ezekből a szemelvényekből is, hogy 
a törvényhozás és a kormány komolyan törekedett 
arra, hogy az adóst minden elkerülhető károsodás
tól megóvja. Mostmár a közönség feladata, hogy 
éljen a kapott jogokkal. Hí valaki maga nem ért 
jogai megvédéséhez, forduljon ügyvédhez, vagy 
ha erre nem akar költeni, menjen el a bíróság pa
naszirodájába, ahol ki fogják tanítani, hogy mit 
kell tennie és szóbeli kérelmeit jegyzőkönyvbe is veszik.

Marciim ünnepségek.
Veszprém város polgársága, régi hagyomá

nyához hiven, e/évben is méltóan ünnepli meg már
cius 15.-ét, amire vonatkozólag dr. Berky Miklós 
polgármester falragaszokon bocsátott ki hazafias 
hangú meghívót. A hatóságok és társadalmi egye
sületek márc. 13, án, vasárnap ünnepi istentiszte
leteken vesznek részt, amelyek a kegyesrendiek 
templomában d. e. fél 11, a református és evan
gélikus templomokban d e. 10, az izraelita temp
lomban fél 11 órakor kezdődnek. Az ünnepség a 
Petőfi-színházban 11 órakor lesz a követsező mű
sorral: 1. „Hiszekegy*, énekli az Iparos Dalárda.
2 Pósa-Rieger: „A szent dal," éiekli az Iparos 
Da’á rda. 3. „Éjféli lázak", Gyula diáktól, szavalja 
Winkler István. 4. Lányi: „Ne sírj. ne sírj Kos
suth Lajos", Egressy: „Szózat*, énekli a Polgári 
Dalegyesület 5. Ünnepi beszédet mond dr. Csaba 
Jenő kegyesrendi tanár. 6 Huber K : „Őseink 
emléke*, énekli a kiráydijas Veszprémi Dtlegye- 
süleí. zongorán kisér: Gaal Elza. 7. Kozma A .: 
„Jaj a győzteseknek", szavalja Nagy Anna, 8. „Him
nusz," énekli a veszprémi dalirdák összkara. Az 
ünnepségre belépődíj nincs, azonban a páholyok 
és az erkély csak a rendezőség által a hatóságok 
és egyesületek utján kiadott jegyekkel foglalható 
el. Külön meghívót sem a hatóságok, sem az egye
sületek nem adtak ki.

A veszprémi Rej. Ifjúsági Egyesület március 
15.-én, kedden d. u. 5 órakor a ref. templomban 
tartandó hazafias-valásos estét rendez, melynek 
műsora a következő: 1. Felálló ének: 38. dics. 1. 
v. 2. Gyülekezeti ének: XXVIII. 1. 2. v. 3. Ima: 
Demjén Márton ref. lílkéaz. 4 Ünnepi beszéd : dr. 
Szabó János ügyvédjelölt. 5. Énekszám: „Rákóczi 
megtérés*e. Énekli Kudela Antal alelnök, orgonán 
kiséri dr. szoboszlai Rácz Gyula ügyvéd.! 6. „Már
ciusi magvetés", irta Varga Gyula hitoktat5-lelkész, 
szavalja Roland Ferenc. 7. Bibi. magy., ima : Makár 
János s.-lelkész. 8. Gyülekezeti ének: 37. dics. 1. 
v., XC. zs. 1. v. Az egyesület elnöksége minden
kit szívesen hiv az esté yre.

A Veszprémi Jeruzsálemhegyi Petőfi Köt márc. 
13.-án, vasárnap d. u. 5 órakor saját helyiségében 
rendezi hazafias ünnepélyét. Ünnepi beszédet 
mond dr. Csaba Jenő gim. tanár. Több irre
denta szavalat és dal, s egy irredenta színm ű: 
„Bácskai lányok" kerül bemutatásra. A kör tagjait 
és barátait szeretettel meghívja az elnökség.

A Veszprémi Iparoskor március 20.-án, va
sárnap d. u, 6 órakor saját helyiségében (vitéz 
Bakonyi-fé’e vendéglő, emelet), a Március Idusát 
megünneplö hazafias és műsoros kulturestet ren
dez, amelyre belépődíj nincs. A részletes műsort 
legközelebb közölni fogjuk. Elnökség.

Hajmáskérről jelentik: A hajmáskéri honvéd 
altiszti kaszinó műkedvelő csoportja márc. 15.-én, 
kedden este 8 órai kezdeltel szimelőadással kap
csolatos, hazafias műsoros estet rendez, saját he
lyiségében, a kővetkező műsorral: Ünnepi meg-

A m e rik a i re n d s ze r.
Ú jd o n s á g  I Ú jd o n s á g  I

Csak mértékutáni ru h á t viseljen
és kérje szabójától az 65

amerikai rendszerű 
mintag-yüjteményt.

Elsőrangú minőség, olcsó ár, gyönyörű választék.
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nyitót mond Hoivá'h Béla I ld i . .Talpra magyar", 
aaaval|a: Siendi Ferenc szkv. Két dalt énekel a 
.B ink  Bán" c. operából Szabó János tOrzsórm. 
neje. .Anyám levele", előadja: Molnár István szkv. 
Magysr táncol járnak: Papp Nutika és Végh 
Gusztáv tizd. .Mementó", szavalja Kusnyér Árpád 
szkv. .Magyarnak lenni", előadja : Papp Nusika. 
.Horthy Miklós", előadja: Sepsi József szkv. Vé 
gül a műkedvelő csoport a .Pópa leánya* c. 1 fel
vonáson szomorujátékot adja elő.

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

gyéspűspök bétfőn Bpestre utazott, ahol az Aqui- 
nói Szent Tamás Társaság, majd a Zsófia Qyer- 
mekszanatórium Egyesület ülésén elnökölt. Tegnap 
érkezett haza. — Dr. Horváth Lajos, vármegyénk 
alispánja, dr. Kenessey Zoltán várm. másodfőjegy
zővel, csütörtökön Szfehérvárotl volt a kél vár
megye közös bazaltbányája ügyében.

— Rótt N ándor megyéspUspők a  tá r s a 
dalm i békéről. Bpestxől jelenük: Az Aquinói Szent 
Tamás Társaság védőszentjének ünnepe alkalmá
ból szerdán évi közgyűlést tarlóit dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök elnöklésével, aki Szent Tamás ta
nításának azzal a télelével foglalkozott, amely sze
rint az emberek polgári boldogulását csak úgy 
lehet előmozdítani, ha az emberek sokasága társa
dalmilag tömörül és egységbe olvad. Ez az 
egység: a béke. Szent Tamás a monarhiát tartja 
a legjobbnak, mert legjobban ez tudja a tár
sadalom egységét és békéjét előmozdítani. 
Erre az összefogó és nagy elvekből beveze
tett tudásra napjainkban különösen szükség van, 
mert annyira atomizálódott a tudomány, hogy is
mét jó, ha a mi modern világunkat, ifjúságunkat, 
teológusainkat újra a szintetikus tudásnak tanul
mányozására és tudására vezetjük. — A szép be
szédet nagy tetszéssel fogadlak.

— Ángyán Bé.la beszámolója P áp án .
Pápáról jelentik: Dr. Ángyán Bila országgy. kép
viselő, ny. á  lamtitkár mull pénteken Pápára ér
kezett s néhány napot választói között töltött. 
Szombaton este beszámolót tartott a Levente- 
Otthon zsúfolásig meglelt nagytermében, ahol az 
egységespárt nevében Karlovltz Adolf kormányfő- 
tanácsos, pártelnök üdvözölte. Ángyán Béla közel 
másfélórás beszédében ismertette a mai helyzetet. 
Ővrz intette azokat, akik inflációra áhítoznak, mert 
ha még egy infláció jönne, elvérezne a nemzet. 
Ma nem jelszavas politika kell, hanem munka- 
alkalom teremtése és a munkanélküliség meg
szüntetése. Ezt a problémát a mi agrárországunk
ban csak a földön keresztül lehet megoldani Nem 
a hitbizományokra gondol, kanem alapítványok is 
közületek kéziben levő nagy birtoktesteket kellene 
helyes agrárpolitikával kisebb birtoktestekre osztani, 
a magángazdaság elvinek sirelme nilkül. Ilyen 
módon emberfölösleget lehet elhelyezni, amely 
mind fogyasztóvá é3 termelővé válnék. Végül 
összetartásra buzdította hallgatóit, akik viharosan 
ünnepelték szeretett képviselőjüket, akinek tiszte
letére aznap este a Böröczky féle vengéglőben 
társasvacsora volt. — I.t emliljük meg, hogy 
Ángyán Béla Pápán tartózkodása alkalmából a 
városi inségakció javára 500 P-t ajándékozott a 
helyettes polgármester kezeihez.

— Bibó Dezső ünneplése kormányfőta
nácsosi kitüntetéséért. Veszprémvármegye köz- 
igazgatási bizottsága szerdán tartotta havi üléséi, 
amelynek megnyitása etőtt az elnöklő dr. Kenessey 
Pongrác főispán emelkedett szellemű szavakkal 
nyújtotta át Bibó Dezső földbirtokosnak a kor
mányfőtanácsosi kinevezéséről szóló okiratot. Nem 
szükséges újból hangsúlyozni — mondotta többek 
között — a kitünteteitnek közhasznú tevékenysé
gét, amiéit a kormányzó kegye őt megkereste, elég 
csupán arra a munkára utalni, amit hosszú idő 
óta a várm. közigazgatási bizottságban, mint ennek 
tagja, kifejt. Kérte az ünnepeltet, hogy a közügyek 
iránt eddig tanúsított szereidét tartsa meg a jövő
ben is és jó egészséget, sok szerencsét kívánt neki 
az elnyert cim viseléséhez. Bibó Dezső hálás sza
vakkal mondoll köszönetét a kormányzói kitünte
tésért és a főispán kedves, elismerő szavaiért, 
ígéretet tett, hogy minden erejével azon lesz, hogy 
abban a szellemben továbbra is odaadóan és sze
retettel szolgálja a vármegyét, ahogyan boldogult 
édesatyja, aki a közigazgatási bizottságnak szintén 
sokáig tagja volt, és megboldogult testvérbátyja, 
aki a vármegye alispánja volt, teljesitetlék köteles

ségüket. A közigazgatási bizottság tagjai lelkesen 
ünnepelték a kitüntetettet. Ezután a főispán meg
nyitotta az ülést s az előadói jelentések tárgya
lására tértek i t '

— Holltscher Károly felsőházi tagságá
nak kérdése. Dr. Antal Géra ref. püspök a 
felsőházba püspöki rangja címén történt behívása 
folytán megszűnvén Veszprémmegye törvényható
ságának felsőházi tagja lenni, e méltóságba most 
automatikusan Holltscher Károly gazd. főtanácsos, 
a zirci kerület képviselője, mint a vármegye első 
felsőházi póttagja lépett elő. A zirci kerület azon
ban nem akarja elvesziteni rendkívül agilis, a ke
rülete érdekeiéit is sokat fáradozó képviselőjét. 
Éppen ezért — amint Zircről jelentik— a kerület 
vezetőemberei holnap, vasárnap küldöttségil eg tisz
telegnek szeretett képviselőjük előtt, akit arra fog
nak kérni, hogy a felsőházi tagságról mondjon le 
s helyette tartsa meg a képviselői mandátumát.

— Elhalasztották a Katolikus Kör tea
estélyét. A Veszprémi Róm. Kát. Kör vezetősége 
ezúton közli, hogy a március 12.-ére hirdetett, tom
bolával kapcsolatos teaest lyét közbejött akadályok 
mialt a március 19,-i szombatra halasztóba el.

— Strausz Antal kanonok újabb gyásza. 
Amint mély megilletődéssel véltük a hirt, Strausz 
Antal veszprémi apát kanonokot, unokahugának 
minapi váratlan halála után, újabb súlyos csapás 
érte. Ugyanis lestvérbályja: dr. Strausz Sándor 
ny. táblabiró szerdán, szivhüdés következtében, hir
telen elhunyt Nagylengyelben. A megboldogult a 
veszprémi törvényszéknek is hosszabb ideig volt 
bírája s itt számos jóismerőse és tisztelője van, 
akik őszinte részvéttel értesülnek váratlan halálá
ról, s ugyanilyen érzéssel fordulnak gyásza alkal
mából az osztatlan tisztelet öl körülvett apát-kano
nok felé.

— V eszprém várm egye klsgyülése  jóvá
hagyta a  veszprém i ip a rosszékházra  vonat
kozó városi ha tá rozato t. Megírtuk annak ide
jén, hogy Veszprém város képviselőtestülete egyik 
legutóbbi ülésén — a megromlott pénzügyi viszo
nyokra való tekintettel — megváltoztatta azt a 
régebbi határozatát, amelyet a veszprémi iparos
székház megvalósilásához tíz év alatt törlesztendő
20.000 P-ős hozzájárulást vállalt, s ehelyett úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Vár u. 1. sz. 
házat ajándékozza oda iparosszékház céljára. Ezt 
a határozatot egy Szűcs József nevű veszprémi 
polgár a város anyagi helyzetének biztonsága 
szempontjából megfelebbezte s a kérdést szerdán 
tárgyalta a dr. Kenessey Pongrác főispán elnök
lése alatt összeült vármegyei kisgyülés, amit a 
Veszprémi Ipaitestfllet vezetőségének több tagja is 
végighallgatott. A kisgyülés dr. Kenessey Zoltán 
másodfőjegyző referádája alapján — a fellebbezés 
elutasilásával — jóváhagyta a város ajdndikozásl

határozatát. A megokol ísban többek között hang
súlyozta az előadó, hogy az iparoslársadatomnak, 
ennek a nemzelfenntanás szempontjából olv érté
kes rétegnek fontos anyagi, erkölcsi és kul'urális 
érdeke fűződik az iparosszékház megvalósitásához, 
amivel szemben eltörpül a városnak az odaaján
dékozott ház bérbeadásából volt és legtöbbször 
bányosan befolyt csekély anyagi jövedelme. — A 
kisgyülés ezu'án még Veszprém és Pápa városok
nak és számos községnek több hatiroza'át bírálta 
fölül, tlmogatásokat és segélyeket szavazott meg 
slb. az előadók javaslatai alapján, akik még dr. 
Potubszky Elemér főjegyző, dr. Vadnay László tb. 
főjegyző, dr. Szász Kálmán Ib. másodfőjegyző és 
dr. Bikeffy Ferenc aljegyző voltak.

— Egyházi h írek . A dunántúli református 
püspök Varga Gyula körmendi s. lelkészt kapos
vári hitoktatóvá, Bogár Ferencet Kaposvárra, Rá
visz Istvánt Szokolyára, Kuli Józsefet Balassagyar
matra és Barsi Miklóst Körm ndre segédlelkész- 
szé nevezte ki. — A dunántúli evangélikus püs
pök Mesterházy Sándort Kemenesmihályfára, N i-  
meth Zoltánt Uraiujfaluba, Halász Bélát Pápára 
helyezte segédlelkészi minőségben.

— Felhívjuk olvasóink szives figyelmét
Steiner ]. fenő  cégnek, lapunk mai számában meg
jelent hirdetésire. eo

M. k ir . 28. O s z tá ly so rs já té k .

Főnyeremény:

ötszázezer pengő
Első osztály húzása: április 15. és 18.
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Szűcs Ede Bankháza
m. klr. osztálysorsjáték fóárusitó helye
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— Halálozás. özv. Kuntzl Antalné szül. 
Fülöpp Malvina március 7.-én, 74 éves korában 
elhunyt Veszprémben. A jóságos, tisztalelkü mat
róna példás anyai szeretettel csüngött övéin, és 
öreg kora ellenére sem kímélte a fáradságot, hogy 
az esztendő különböző időszakaiban Veszprémben 
lakó leányánál: dr. Wallner Emilnénél, vagy Zir- 
cen lakó fiánál: dr. Kuntzl Ernő ügyvédnél ossza 
meg gyermekei, unokái és dédunokája iránt érzett 
forró szeretetét. Halá'a mélyen fájó sebet ejtett 
hozzátaitozóinak szivén, tisztelőinek sokasága pe
dig őszinte, nagy részvéttel kisérte utolsó ut,ára 
9.-én, az evangélikus egyház szertartása szerint 
végbement temetésén, a kiterjedt rokonsággal 
egyetemben.

Dr. Adorján Gyula pápai ügyvédet mély 
gyász élte: nővére, Karolin élttcnek 68. évében 
március 6. án elhunyt. Temetése 8 án délután 
ment végbe impozáns részvét mellett, az ev. egy
ház szertartása szerint.

Dr. Végh József, a veszprémi róm. kát. egy
házmegye nemesvjdi plébánosa, március 7.-én, 
46 éves korában, kinc^ szenvedés és a halotti 
szentségek fölvétele mán Bpesten elhunvt. 10-én 
Kiskomáromban temetik ti, nagy részvét mellett, 
a családi sirboltban.

— Meghalt a veszprémi katolikus egy- 
házm egye iegöregebb papja. Vlzy István ny. 
nagyszakácsi plébános, szentszéki tanácsos, a Fe
renc József-rend lovagja, gyémántmisés éldozópap, 
91 éves korában, má c 4.-én, a halotti szentségek 
fölvétele után tihunyt. A veszprémi róm. kát. egy
házmegyének legöregebb papja volt és hosszabb 
ideig Veszprémmegye Lepsény községében is káp 
lánkodo t 51 éven keresztül szolgálta az Urat oda 
adó hűséggel, s temetése impozáns részvét mellett 
ment végbe.

— A Keresztény Tisztviselőnők előadása.
A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egyesület: 
március 13 -án, holnap vasárnap este 6 órakor isko- 
lánkivüli népoktató előadást rendez a Kát. Kör
ben, s azon dr. Sptenger Mercédesz szociális testvér 
fog előadást tartani. Utánna szórakozó előadás lesz*

— Husvét utánra marad a székesfehér
vári cserkészértekezlet. A Magyar Cserkész 
Szövetség IV. kér. veszprémmegyel főtitkársága 
közli : Gróf Teleki Pál főcserkésznek a világjam. 
boré ügyében márc. 13.-ára, \asárnapra tervezett 
szfehérvári megbeszélése a hustvéti ünnepek utánra 
halasztatott.

— Pót inséggabona Veszprémmegyének.
Dr. Kenessey Pongiác, a vármegyéje érdekeit me
legen szivén viselő főispán előterjesztésére és köz
benjárás a földművelési miniszter újabban a pápai 
járásnak 3, a dev cseri já ásnak pedig 2 vagon 
pót-inségbuzát utalt ki. Amint értesülünk, minden 
remény megvan, hogy ilyen pót-inséggabona ki 
utalásában a megye többi járása és a két város 
is részesülni fognak, hogy ezál.al a téli inség- 
enyhitő akció zavar tálán befejezése megkönnyit- 
tessék.

— Jubiláló jószágigazgató. Rédéröl jelen
tik: Albisr Elekes Gyula, gróf Esterházy Pál rédei 
földesur jószágigazgatója, március 1.-én töltötte be 
25 éves uradalmi szolgálatát s ezalkalomból az 
uradalom gazda- és erdőtisztjei meleg ünneplésben 
részesítették. Délelőtt a gróf és egész családja fe
jezte ki szerencsekivánatait a jubilánsnak, akit 
kedves emlékkel is megajándékoztak, utána a 
gazda- és erdő-tisztikar tisztelgett szeretett jószág- 
igazgatója előtt, akit Baranyay József szalmavári 
intéző üdvözölt s emléktárgyat nyújtott át neki és 
feleségének. Réde község elöljárósága és képvise
lőtestülete élén Valler Győző jegyző köszöntötte 
szép szavakkal az ünnepeltet, akit még az Ónk. 
Tűzoltó Egyesület Bazsó Károly parancsnokkal, a 
Levente Egyesület vitéz Tóth István főoktatóval, 
a rédei róm. kát. hitközség Jakab Gyula plébános, 
a ref. egyház Lampért Lajos lelkész, a Rédei Ipa
roskör Deutsch Imre elnök, a sikátori ev. egyház 
Pócza Ferenc lelkész vezetésével üdvözöltek, majd 
at  uradalom nagyszámú alkalmazottainak küldött
sége után a Felsődunántuli Mezőg. Kamara képvi
seletében Tóth Lajos titkár köszöntött Az ünne
pelt külön külön meghatottan mondott köszönetét, 
majd meghívták a tiszteletére rendezett bankéira. 
Itt az első felköszöntőt a családjával iésztvet! gróf 
Esterházy Pál mondotta jószágigazgatójára, akinek 
köszönetét és háláját fejezte ki eddigi emberfeletti 
munkálkodásáért, majd a tisztikar jókívánságait dr. 
Pintér Lajos urad. ügyész tolmácsolta, Miller An
tal tanár pedig a jubi áns nejére, mint a vendég- 
szerető magyar háziasszonyok mintaképére emelte 
poharát. Végül Elekes Oyula válaszolt az elhang
zottakra hálás szavakkal.

VESZPREMVARMEGYE

Az influenza.
A városokban enyhült, a  vidéken erősödött. — 

A kanyaró is emelkedett.
Ahogyan az ország többi törvényhatóságának 

tiszti főorvosai, dr. Bélák Imre, Veszprémvármegye 
főorvosa is hetenkint jelentést tesz az Orsz. Köz
egészségügyi Intézetnek az influenza-járvány állá 
sáról A főorvos a február 28 -tól március 5.-ig 
terjedő időszakról a multhét végén a következőket 
jelentette: Az előző heti állapottal szemben töme
gesebb influenzás jellegű megbetegedés már az 
egész vármegye területén volt, s amig kezdetben 
az esetek általában könnyű lefolyásuaknak bizo
nyultak, az utóbbi hét alatt szövődmények, külö
nösen tüdőlobok is gyakrabban fordultak elő. A 
főorvosi hivatalhoz március 5.-ig 2 szövődményes 
influenza esetet jelentettek be, amelyek közül az 
egyik halállal végződött. Ezenkívül a járásorvosok 
által közvetlenül beküldőt jelentések szerint különö
sen a devecseri és zirci járáso bán voltak az utóbbi 
napokban tömegesebb szövődményes megbetegedé
sek. A két városban az influenzás megbetegedések 
számbelileg némi csökkenést mutatnak s érért a 
Veszprémben febr. 26.-tól zárvatartott iskolákban 
a tanítás márc 7. én előreláthatólag újból meg
kezdődhetik. (Meg is kezdődött. — Szerk.)

A várm. főorvos ezenkívül a közig, bizott- 
fágban beszámolt a többi fertőző betegségről is, 
amelyek közül a kanyaró a januári csökkenéssel 
szemben februárban emelkedett, és pedig főleg a 
veszprémi járásnak déli és délkeleti részében, va
lamint az enyingi já ás északi községeiben, kivált 
Bkenesén, továbbá a devecseri já ás Pusztamiske 
községében. Ezért a peremaitoni és pusztamiskei 
iskolák 14 napra bezárattak. A megbetegedések 
ált lábán enyhék, halálozás csak egy esetben for
dult t i 5. A fertőző megbetegedések különben feb
ruárban számszerűleg a kővetkező képet mutatták: 
csökkent: a roncsoló toroklob (48—37), halálozás 
nem volt; a vörheny (15—14), a hökhurut (9—6), 
a tuberkulózis (9—6) egy elhalá'ozással és a 
gyermekbénulás (1—0 ); emelkedett: a kanyaró 
(72—148) egy halálesettel, a bárányhimló (6— 11), 
a trahoma (0—1) és a tetanusz (0— 1) egy elha
lálozással ; változatlan: a hasihagymáz (4—4) egy 
halállal és a gyermekágyi láz (2—2) egy halá
lozással.

— Aki a fejét a saját tenyerén hordja.
Egy kép (gy férfit ábrázol, aki tenyerén taitja sa
ját fejét Alatta o'vasható: „A saját fejét tépi leM, 
ha nem vesz részt Tolnai Világlapja nagy rejt- 
vénypílyázalán, mert a népszerű képeslap újra 
500 nagyértékü ajándékot oszt ki a megfejtőknek, 
köztük 1 pompás rádiót, férfiöltönyt, 2 női ruhát, 
vihaikabáct stb. Vegye meg minél előbb a Tolnai 
Világlapját és fejese meg a rejtvényeket.

— T isztielőadás. A m. kir. Szent László 
4. h. gy. e. Ili zlj. parancsnokság a volt m. kir. 
31. h. gy. e. baj'ársi szövetsége tényleges és nem
tényleges á lományu tisztjei részére március 18. án 
17 órakor a tiszti étkezdében a második tiszti elő
adást taitja meg. Felkérem úgy a tényleges állo
mányú, mint a nemtényleges tiszteket, hogy a ki
tűzött időben a tiszti étkezdében ezen előadáson 
jelenjenek meg. 31. bajtársi szövetség ügyv. elnöke.

— A Barátság Kör közgyűlése A Vesz- 
prémi Felsővárosi Iparosok Barátság Köre, Loho- 
nyai István vendéglőjében levő helyiségében, már
cius 20-án d. u. 5 órakor évi közgyűlést tart, 
amelyre a kör tagjait ezúton is meghívja az el
nökség.

— Műkedvelő szlnielöadások. Március 
13. án, holnap vasárnap este 8 órai kezdettel a 
Veszprémi Move Sport Egyesület műkedvelő gár
dája a Petőfi színházban szinrehozza Farkas Imre 
szépséges magyar diáktörténetét, az „Iglói diá
kok- at. Az előadás iránt igen nagy az érdeklődés, 
mert megszokták, hogy a MOVE kitűnő műkedve
lői elsőrangú játékot szoktak produkálni. Biztos, 
hogy most is valóra váltják a reményeket. Méltá
nyolva a nehéz gazdasági viszonyokat, a helyárak 
is igen mérsékeltek. Jegyek 1 P, 80. 60, 50, 30 
fii érés árban válthatók az előadás előtt a színházi 
pénztárnál.

Zircről jelentik: A zirci gazda ifjúság április
3., 4. és 10. napjain a helybeli legényegylet nagy
termében jótékonycélu szinielőadást rendez, mely 
alkalommal színre kerül: „Az Ur keze- pályadijat 
nyert 3 felvonásos népszínmű. Rendező: Székely 
Aitur nagyesztergári, ügybuzgó lelkész. Az elő
adásokra a daiok zenekari kiféretft itta: Létray 
Gyula apátsági karnagy. A szinielőadás iránt már 
most nagy az érdeklődés.
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— Meghűlésnél, náthaláznál, mandulalob
nál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál, 
szaggatásnál naponta fél pohár természetes Ferenc

Íózsef keserűviz rendes gyomor- és bélműködést 
iztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint 
a Ferenc József víz hatása gyors, kellemes és 

megbizható. A Ferenc József keserűviz gyógy
szerárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. i

— A Zirci Legényegylet elnökének jubi
leuma. Zircről jelentik: A Zirci Róm. Kát. Le
gényegylet vasárnap tartotta éves közgyűlését, ame
lyen az egylet világi elnökévé Xeravits József szabó 
iparost választót ák meg. Dr. Horváth Szaléz ciszt. 
teológiai tanár a közgyűlés napján töltötte be az 
egyesületnél tíz éves egyházi elnöki tisztét s ez 
alkalommal Kasper József építési vállalkozó meleg 
szavakban üdvözölte a fáradhatatlan egyházi elnököt, 
akinek nevéhez fűződik többek között az egyesü
let monumentális székhazának megépítése is. Az 
ünnepelt meghatoltan mondott köszönetét.

— A budapesti lengyel konzul előadása
Pápán. Pápáról jelentik: Strakosz Sándor bpesti 
lengyel konzul szombat >n Pápán megtekintette a 
város intézményeit. A konzul dr. Antal Géza ref. 
püspök vendége volt. Vasárnap dé előtt a városi 
Közművelődési Egyesület a Magyar Nemzeti Diák- 
szüvetséggel karöltve kitünően sikerült ünnepséget 
rendezett a bencésgimnáziumban s azon a konzult, 
valamint a szintén előadóul fölkért Tomcsányi Já
nos ny. főtanfelügytlői Varga László főtitkár, 
Fekete Mihalt egyet, hallgató es — lengyel nyel
ven — Lubienszky Konstanza grófnő üdvözölték. 
A Kárpát Dalkör a „Hiszekegy--et éneke te, majd 
a konzul előadást tartott „A mai Lengyelország- 
cimmel. Utána Tomcsányi János ismertette a len
gyel történelem kimagasló eseményeit Mindkét 
lebilincselő előadást lelkesen megtapsolja a hall
gatóság. Ezután a vendégek tiszteletére társasebéd 
volt a Böröczky-féle vendéglőben s azon dr. Uzo- 
nyi Kálmán h. polgármester köszöntötte föl a kon
zult, aki válaszában a magyarokat él ette.

— A. v. Panhuys: A visszanyert élet.
Egy ünnepelt társaságbeli dáma a férje megölése 
miatt hat esztendőt tölt a cel'ában, s amikor 
visszatér az életbe, a börtön árnyéka elkíséri. Az 
asszony küzd, haicol a becsül.tiért és leányáért, 
akit elakarnak ragadni tőle. Erről szól a Mindenki 
Könyve uj kötete, amely meglepő fordulataival és 
izgalmas meséjével a legjobb modern erkölcsre
gények közül való. Ára 30 fillér, kapható min
denütt.

— A turisták Bakonyi Osztályának köz
gyűlése . A Magyar Turista Egyesül t Bakonyi 
Osztálya múlt vasárnap tartotta 7. évi közgyűlését 
Rhé Gyula elnökiéi ével. Az évi beszámolót Róth 
Jenő ügyv. alelnök terjesztette elő, részletesen is
mertette a Bakonyi Osz'ály 1931 évi működését, 
s ennek kapcsán Laczkó Dezső főigazgatónak, az 
egyesület megalakulása óta elnökének és örökös 
disztagjának a turistaság körül szerzett elévülhe
tetlen érdemeit méltatta. A közgyűlés kiemelkedő 
eseménye volt az Ajkacsingervölgyi Turista Osz
tálynak a Bakonyi Osztályba történt beolvadása, 
ami azért is örvendetes, mert az ajkai egyesület 
somlói menedékhárát és kilátótornyát a Bakonyi 
Osztály átvette. A tisztikarban és a választmány
ban megüresedett helyeket a következőkkel töltöuék 
be: választmányi tagok: dr. Horváth Lajos, vitéz 
Érdy Kálmán, Balogh Géza, dr. Szűcs Imre, Zsig- 
mond János, Vinkler Béla, Regényi József, Sebők 
Győző, Bugsch Lás2 lö; pénztáros: Steinecker Ist
ván ; ellenőr: Steidl Antal: számv bizottsági ren- 
des tagok: Szigethy Ferenc, Scheéle István és 
Szente Sándor; póttagok: Hajagos Imre és Szei- 
berling Béla. A tagok lelkesedése biztosíték az 
egyesület szép céljainak előtétére és remélhetőleg 
Veszprém város sem marad el a fejlett turista 
élettel bíró más városok mögött.

— A Pápai Evangélikus Leány egyesület 
magyar estéje. Pápáról jelentik : A Pápai Ev. 
Leanyegyesület vasárnap a Levente O thon nagy
termében, amelyet zsúfolásig megtöltött a közön
ség, fényesen sikerült magyar- estet rendezett, a 
minden dicséretet megérdemlő magyarruhás lány
kák lelkes szorgoskodása mellett. Az e6tél>t Nit- 
schinger János ig.-tanitó vezitéaével a gyülekezeti 
vegyeskar nyitotta meg szép énekével, majd a 
kollégium kis zenekara, Nánik Zoltán Vili. o. t., 
prímással az élén, magyar népdalokat játszott, dr. 
Ldzár Ferencné ezüstösen csengő hangon pedig 
mfldalokat énekelt Dr. Tóth Endre, a ref. teol. 
akadémia kiváló töténelemtanára Hollandiáról tar
tott énekes előadást, amit Schöck Gyula ev. lelkész 
hatalmas baritonján előadott operáénál követtek, a
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kiszenekar kísérete mellett. A zene- és énekszámok 
szereplőinek a fölzugó tapsorkánra ráadást kellett 
adni. Ezu'án Nyári Andor irredenta szinjátéka kö 
vetkezett, amihez a prológust és epilógust Kovács 
Emma mondotta lelkes hévvel. A darab igen ügyes 
szereplói nagyobb és kicsiny lánykák éa fiuk vol
tak. Színdarab után Nitschlnger Palkó helyes szó
lót táncolt, végül az estét a „Múlt, Jelen és Jövö" 
c. gyönyörű élőkép zárta be, amihez a verseket 
Bertalan Imre IV. é. tanítójelölt szavalta nemes 
pátosszal. A tekintélyes tiszta jövedelmet jótékony 
célra fordítják.

— A B alatoni Szövetség közgyűlése. A
Balatoni Szövetség március 20. án, vasárnap d. e. 
tél 11 órakor, Bpesten, a Baross Szövetség nagy
termében (IV. Bástya-utca 5. sz ) közgyűlést tart, 
amelyen többek között a szövetség szervezetének 
módosítása is tárgyalás alá kerül.

— K atolikus katonának  tisztelegni kell 
a kát. tem plom ok elő tt. A honvédelmi miniszter 
rendelete é tőimében a katonai egyenruhában levő 
katolikus egyének, ha katolikus templom, vagy 
feszület előtt elhaladnak, valásos érzelmeik és 
tiszteletük jeléül keresztet vetni, vagy szabálysze
rűen tisztelegni kötelesek.

— Egy leán y ért! Egy szőke, vagy barna 
csoda feltűnik és egy férfiszivben feldobog az 
érzé3, megindul a harc a leányért. Komáromi Já
nos, aki egyike a legrobosztusabb magyar tehet
ségeknek, irt i a N Y  L számára uj, érdekes meréiü 
regényét, amelynek cim e: Egy leányért! A NYÍL 
olvasói éppoly izgalommal fogják végigélni a har
cot, mint a regény hősnője és hőse, de ebből a 
harcból az iró kerül ki győztesen, mert újabb 
sok ezer olvasót hódit meg.

— Tűz, Múlt hó 28.-án este 9 óra tájban 
Dáka községben Farkas Károly pajtája belülről 
kigyulladt és a benne volt takarmány és gazda
sági eszközökkel együtt elégett. Elégett még 20 
drb. tyuk is. A kár, amely biztosítás révén meg
térül, 1330 P. A ,tüz valószínűleg gondatlanság 
folytán keletkezett.

— Nyom orenyhités a  vidéken. Rédéröl 
jelentik: Réde intelligens társadalma, Miller Antal 
tanár kezdeményezésére, névnap megváltás cimén 
gyűjtést indítót! a község nagyszámú szegényei 
felruházására, s a megértő szivek adományából 
870 P gyűlt össze. Ebből a Valter Győző jegyző 
elnöksége alatt megalakult 11 tigu bizottság, 121 
reászoruló isko’ásgyermek közt, a tél folyamán 56 
pár cipőt, 92 öltözet fiú- é3 leány-ruhát és 48 inget 
osztott szét s a teljesen uj ruházati cikkeket a 
gyermekek a szülők jelenlétében hálás köszönettel 
vették át. Ezenkívül ezév eleje óta 48 gyermek 
kap az iskolákban reggelire tejet és gróf Esterházy 
Pálné nemesszivü adományából 28 gyermek ksp 
naponkint ebédet. Nagy lelki megnyugvás a köz
ség értelmiségének, hogy a sűiyos időkben ilymó- 
don segítséget nyújthatott, de még nagyobb meg
nyugvás a község vezetőségének és a sok nyo
morgó családfőnek, hogy a nehéz gondot a jószivü 
adakozók levették válIáikról.

Tésről jelentik: Jásd községben, ebben a 
kis eldugott bakonyi falucskában is elhintette a 
szeretet magvát Mundy Andorné, körjegyző neje, 
aki Egty Jánosné igazgató-tanító nejével 17 reá

szoruló iskolásgyermeknek szerzett ingyen ebédet 
egy egy jómódú családnál, ahol a multévi ka
tasztrófái is termés miatt ugyan kisebb karaj ke
nyeret is szívesen osztják meg a kis nélkülözők
kel. Szép példát mutattak továbbá Szabó Domon
kos plébános és Egry János igazgató tanitó, akik
nek konyháján naponkint két-két kisgyermek kap 
ingyen ebédet.

Zlrcről jelentik: Tés községben két ízben is 
erkölcsileg s anyagilag kitünően sikerült jótékony- 
cé'u gyeimekelőadásokat rendeztek és annak jöve
delméből 32 szegény gyermeket ruháztak fel. A 
rendezés érdeme Mundy Andorné főjegyzőné, 
Mátray Emília r. kát. tanítónő, Lengyel János r.
k., Ormosl Alfréd ev. tanító és Dávidházy Tibor 
levente főoktató nevéhez fűződik. A jótékonykodás
ban különben a község lakossága val'áskülönbség 
nélkül nagy buzgalmat fejtett ki, s a falusi asz- 
szonyok a gyermekruhákat is megvarrták.

— Polgári iskolai m agántanulók vizs
g á ja . A veszprémi áll. polg. fiúiskola igazgatója 
közli: Magánvizsgálatokra 2 P-ős, az igazgatóság
hoz címzett kérvényt, április 1.-ig, az igazgatónál 
kell benyújtani. Melléklendők: a legutolsó iskolai 
bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat (jegyző
től), erkölcsi bizonyítvány és annak igazolása, 
hogy a vizsgázni szándékozó tanulmányainak meg
szakítása óti mivel foglalkozó t Egyidejűleg be
küldendő 29 60 P tan- és kezelési dij. Később 
érkező kérvények nem vehetők figyelembe

— Szerkesztői üzenetek. Ifi. Sz. K. Eger- 
alja. Meglepeit versének szép gondolata. Ritmus- 
érzéke is van s a rímekkel sincs hadilábon. Azért 
vannak hibái a versnek, a „némberek" rosszul 
alkalmazott szó pedig komikus s árt a hazafias 
hangulatnak. Küldjön be egyszerre több verset, 
hogy jobban megbírálhassuk a tehetségét. — Mar- 
calvidéki. Mullév októberi levele valahogyan elke
veredett s csak most került a kezünkbe. A versek 
hangulatosak és alkalomadtán sorukat ejtjük. Tu
dósításait is szívesen fogadjuk, hiszen ezt már a 
mu tban is megüzentük, de ön hűtlenné vált hoz
zánk s a Bpesten megjelenő M. F. hoz küldte tu
dósításait. Azért nem haragszunk.

— Szőnyegek lav inája  indult el a magyar 
házlartá-okba. A „Tündérujjaku Kézimunka Újság 
küldi őket szét ezrével naponta, mindenkinek, aki 
14 40 P-vel előfizet a lapra (Budapest, IV. Szer
vita-tér 3.) Ezek a 70X100 cm. méretű kelim- 
szőnyegek gyönyörű rajzukkal (megkezdve, és 
kontúrozva), valamint az egésznek kihimzésérc 
mellékelt „Futár" védjegyű gyapjúval, maguk a 
legjobb toborzói a népszerű folyóiratnak. Minden 
uj előfizető megindítja ismerősei körében a lavinát.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (12.) 
este 6 és fé 9, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor: 
„Erzsébet kirrlyné", monumentá'is hangosfilm 2 
részben, 12 felvonásban. Az első rész: „A feje
delmi nász", a második: „A mayerlingi tragédia". 
Szeeposztás: Erzsébet királyné: Lil Dagover, I. 
Ferenc József: Paul Ottó, Rudolf trónörökös: Ek- 
kehard Arend, Vecsera Mária: Charlote Ander, 
Bratfisch fiakkeres: Ludvig Stőssel. Ezenkívül ki
egészítő műsor és Magyar Hangos Világhiradó. — 
Szerdán (16) d. u. 4 és fél 9, csütörtökön (17.) 
6 és fél 9 órakor Weigand Tibor, az országos-
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hirü és közkedvelt rádió- és gramofon-énekes ven
dégfellépte legújabb sláger daliival. Ezenkívül: „A 
dicsőség útja", filméDosz 9 felvonásban. Főszereplő ; 
Richard Tauber. „Ég a kunyhó", zenés, énekes 
rajzfilm és Ufa Hmgos Híradó.

— K e r e s k e d e lm i ,  ü g y v é d i  é a  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 z 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 e 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 .

—* Elítélték a  püspökség nyulto lvaja it.
Megírtuk, hogy Bognár Ferenc vármegyei hivatal- 
szolga és Kelemen József gazdasági cseléd január 
29.-én éjjel behatoltak a veszprémi püspökség 
kertjének pincéjébe és onn m 22 nyuiat és 2 szarvas
combot elloptik. A veszprémi törvényszék március
8.-án ítélkezett a tolvajok feleit és Bognár Feren
cet 1 és fél, Kelemen Józsefet 8 hónapi börtönre, 
orgazdájukat, Gaszler Andrást pedig 1 havi fog
házra ítélte. Kelemen megnyugodott az Ítélet
ben, Bognár és Gaszler felebbezelt.

KÖZGAZDASÁG.
* Meghívó. A Veszpré nvármegyei Gazda

sági Egyesület f. évi mátCus hó 14. éa d. e. 10 
órakor hivatalos helyiségében igazgatóválasztmdnyt 
ülést tart, melyre t. címet, mint a választmány t. 
tagja' meghívom éa szives megjelenését kérem. 
Veszprém, 1932 március 5. Holitscher Károly s. k. 
m. kir. gazd. főtanácsos, országgyül. képviseló, 
elnók. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tag
sági és belkezel 's i ügyek. 3. 1932. évi tavaszi 
járási tenyészá’latdijazások. 4. Zalavármegyei Gaz
dasági Egyesület átirata gazda'ársadalmt érdek
képviseleti szervek reformja tárgyában. 5, A Sza- 
bolcsvármegyei Gazdasági Egyesület felterjesztése 
a m. kir. miniszterelnök úrhoz a kiec.leli éa szak- 
intézmények költségeinek csökkentése tárgyában. 
6. Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület em
lékirata a magyar kertészet újjászervezése tárgyá
ban. 7. A Tolnamegyei Tejszövetkezetek Szövet
kezete tiltakozása az OMTK-nak más magán tej
vállalattal fúziója ellen. 8 Kecskemét város tör
vényhatósági bizottságának felirata a bor árának 
megállap tása. borpárlat főzése és a botfogyasztási 
adó csökkentése tárgyában. 9. A Ceglédi Gazda
sági Egyesült t átirata a .Ceglédi pontok- támo
gatása tárgyában. 10. Nőgrád és Hont k. e. e.

I vármegyék gazdasági egyesületének javaslata a 
transzfermoratórium módosítása tárgyában. II. A 
földművelésügyi minisztérium tavaszi vetőmag
akciója. 12. Esetleges indítványok.

* Nyolcvan a ra tó m u n k isn ak  nincs elhe
lyezkedése. Halmi Nándor gazd. felügyelő, a kir. 
gazd. felügyelőség vezetője a közigazga'ási bizott
ság ülésen február hóról a következőket jelentette: 
A csapadékmentes időjárás a mull hóban sem 
változott s a gazdák attól tartanak, hogy a száraz 
fagyok a hótakaró nélkül álló vetésekben káit 
okoztak. Ez még csak fokozódik, ha a nappali és 
éjjeli hőmérséklet-különbözet folytán a felfagyás 
veszélye áll be, ami ellen az egyetlen védekezés, 
a hengerezés sem nyújt mindig biztos védelmet. 
A szokásos gazdasági munkákat a mull hóban 
zavartalanul végezték. Az értékesítési viszonyok 
nem változtak, a munkásviszonyok azonban rosz- 
szabbodtak. Nagydém és Sut községekből érkezeit 
jelentések szerint 80 mezőgazdasági munkás nem 
tudóit ezideig aratási és cséplési munkához jutni 
8 minthogy elhelyezkedésük két égés, a gazd. fel
ügyelő lépéseket lett az Orsz. Munkaközvetítő Iro
dánál és a vármegye községi munkaközvetítőinél 
munkaalkalomhoz juttatásuk iránt.

Figyelem! Ritka alkalom!
Mindenki a saját érdekében siessen vásárolni

STEINERJ. JENŐNÉL,
ahol sok-sok mindenfélét

félárban vásárolhat,
m e rt a z  üzlet

április hóban már teljesen megszűnik.
A lakásban egy szalongarnitura, egy varrógép és különféle bútorok is 

olcsón vehetők. m
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* Megalakul a Méhészek Értékesítő Szö
vetkezete. Za lavármegye Méhészegyesülete közli: 
Március 20.-án a méhtenyésztők legfontosabb gaz
dasági szervének, az orsz értékesítő szövetkezet
nek alapját fogják lerakni Gödöllőn. A félszázad 
Óta húzódó közkéidést a súlyos gazdasági viszo
nyok érlelték aktuálissá, s az a körülmény, hogy 
megvalósítását a termelők kezdeményezik, biztosí
ték, hogy a szövetkezet életképes is lesz. A szö
vetkezet működését két Időszakra osztják. Az első 
öt évben történik á tőkegyűjtés, a termelés át
szervezése (minőfégi termelés, a „Mehtenyésziés" 
utmuta'ása szerint), a hazai értékesítés megszar- 
vezése, orsz. értékesítő vásárok rendezése a ta
gok minőségi áruinak kiállításával, amelyre az 
összes külföldi kereskedők meghivatnak, végül a 
kereskedelmi méhészkedésre hajlandó tagok meg
szervezése és é tékesitésük előmozdítása. Ot év 
után következik a külföldi piacok visszahódítsa, 
amelyeket minőségi termeié* hiányában vesztettünk 
el. Egy részjegy 25 50 P Befizethető évi részlet 
ben is. 50 családig legalább egy, 100-ig két rész
jegy jegyzendő. Btlépénre Gödöllőn a „Méhte- 
nyésztés- szerkesztőségénél, vagy a Gödöllői Mé- 
hészegyesületnél lehtt jelentkezni,

T E S T E D Z É S .
Megkezdődött a labdarúgás.

A vasárnap megindult 1831—32. évi baj
noki labdarugó szezon tavaszi fordultjának kapu
nyitó mérkőzésére az időjá ás nem vö t tekintet 
tel és oly hatalmas hóréteggel lepte el a pályát, 
hogy itthon a VTC—győri DAC bajnoki mérkőzést 
nem is lehetett megtartani. Az t lmaradt mérkőzés 
uj időpontját a Nyugati Labdarugó Szövetség 
később fogja meghatározni. — A bajnoki mér
kőzés kezdetének időpontját megelőzően még ki
sebb hóesésben a Move VSE és VTC kombiná't- 
jai tréningmérkŐ7écüktt le tudták játszani. A mér- 
kőzézt a jobb csatársorral rendelkező MOVE 3 :1  
(2 : 1) aiányban nyerte. Biró: Gombay.

Tatabányán a Kinizsi a TSC al játszotta első 
bajnoki mérkőzésé és tavaszeleji formában meg
érdemelten 3 :0  (2 :0 )  arányban vereséget szen
vedett az egé»z telén játékban levő bejnokcsapat- 
tól. A Kinizsiből csak a közvetlen védelem játéka 
elégített ki. Biró: Boros

A másik pápai csapat, a Testvériség Kő
szegen szintén vereséget szenvedett 6 :1  (3 :1 )  
arányban, A még kevés tréninggel rendelkező pá
paiak csak egy félidőre búnk fizikummal a jó 
játékos erőkből álló KSE támadásait visszatartani. 
Biró: Füllep. (t. I.)

o Tőr- és kard vívó-verseny. A Győri 
Vívó Club és a Veszprémi Vívó Club csapatai közölt 
rendezett városközi mérkőzés nagyon szép spor
tot hozott. Sajnálatos azonban, hogy székvárosunk
ban kevés sportág örvend oly kevés látogatott
ságnak, mint a vivósport. A legférfiasabb és leg- 
raagyarabb sportág elten szinte tüntetett távolma 
radásával a veszpiémi közönség. Az országos vi
déki viszony latban is előkelő helyezést éléit győri 
csapat elleni félgyőzelem a veszprémiek részére 
egész győzelmet jelent. A győri csapat erejére 
nézve jellemző, hogy a vidéki egyéni tőrbajnok és 
a kardvivó bajnok is a csapat tagjai voltak. A 
tőrvívás 4-es csapatversenyében a győzelmi aiány 
8 :8 ,  azonban a 6 2 :57.es tusarány alapján a 
veszprémieket illeti az elsőség. A kardvívás 5-ös 
csapatversenyében is az utolsó asszóig szinte fej 
« fej mellett küzdött a két csapat, és csak az 
utolsó a8szó 4:Vt es állásakor sikerült Győrnek 
az utolsó asszót 5 :4 ,  s egyben a győzelmet is 
13: 12 arányban kiverekedni. Tőrben a veszpré
miek közül Bucskó 3, Simonyijl, Kofányi, Lukács 
2—2, kardban Bucskó, Simonyi 3 —3, Kotányi, 
Lukács és Molnár 2 —2 győzelmet araitak. A győ
riek közül tőrben Maiuschek 2, Hatschek 4, Meix- 
ner 2, kardban Szabó 5, Hatschek 4, Meixner 3, 
dr. Kocsis 1 győzelmet vívtak ki. Mérkőzés után 
díjkiosztás volt az egyénileg legjobban szerepelt 
vívók között. (f. / )

P a p írá ru k a t,
író -  és ra jzs ze re k e t

legjobban vásárolhatunk 
FO D O R  FER EN C  könyvkereskedésében.

IRODALOM és B Ű V É S Z E T .
(Farkas István) nagysikerű képkiállitásának 

ismertetéséi találjuk az Uj Idők legutóbbi számá
ban Lyka Károly tollából. Zilahy Lajos és Ricarda 
Huch regényeinek folytatásán kívül kitűnő novel
lákat találunk Babay Józseftől, Izeákné Székely 
Erzsitől, Gallay Sándortól, Szép Ernötól és Lippay 
Gyuláól. finom kritikákat Falu Tamástól Teres- 
csényi György uj regényéről, és egy mindenkit 
érdeklő cikket Cholnoky Jenőtől a távol Keleten, 
Sanghajban történő eseményekről. A lapnak kiváló 
érdekessége az .Ellesett párbeszédek" c. elmés 
rovat. Az érdekes olvasmányokat kiegészítik a 
népszerű rovatok. Herczeg Ferenc kitűnő képes 
heti lapjának előfizetése negyadé/re 6 40 P. Mu
tatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16.

(Alaplék Pápán.) Pápáról jelentik: Alapi 
Nándor Orsz. Kamaraszínháza Pápára érkezett s 
előadásait csütörtökön megkezdette Herczeg Ferenc: 
.Kéz kezet mos“ c. vigjstékávai. A bérletgyűjtés 
a mai nehéz viszonyok között szép eredménnyel 
járt s igy remélni lehet, hogy a kitűnő társulat
nak anyagi szempontból sem lesz oka panaszra.

Anyakönyv.
SzUletés: Varga Terézia (elvált) házicseléd fia Béla 

László r. k. — Ulrich Mária házicseléd fia József r. k. — 
Mürkli Lajos fm. napsz. és Simon Gizella leánya Margit 
r. k. — Pandúr Terézia házicseléd fia halva született. — 
Mellinger Bonifác fm. napsz. és Tóth Mária leánya halva 
született.

Halálozás Molnár Gizella 5 h., r. k. — Szente Gá
bor ny. magánhiv. 75 é., ev. — Keó Mária 19 é., r. k. — 
Olück István 13 é., r. k. — özv. Csökli Istvánná Baráth 
Mária fm. napsz.-nö 76 é., r. k. — Valler Mária 5 h., r k.

özv. Kuntzl Antalné Fülöpp Malvina 73 é., ev. — Né
meth István mezőőr 56 é., r. k. — özv. Gschwindt Ká- 
rolyné Galambos Rozália fm. napsz.-nő 53 é., r. k.

Házasság: Tóth Ferenc szobafestő-mázoló és Glück 
Ilona r. k. — Burdon János szobafestő-s és Siki Terézia 
r. k.

Veszptém megyei város polgármesterétől.

1086-1932. szám.

Hirdetés!
Az őrsi-ut és a Vitéz-utca sarkán, az 

alsóvárosi temetővel szemben levő, mintegy

140 □•ölnyi terület
a polgármesteri hivatal 4. számú szobájában 
f. évi m á rciu s  hó 14.-én délslótt 
10 ó ra k o r tartandó nyilvános árverésen 
eladatik. Venni szándékozókat ezúton hi- 
vom meg.

Veszprém, 1932. évi március hó 4.-én.

Dr. Berky Miklós
73 polgármester.

A veszprémi királyi törvényszék elnöke. 

1932, El. XV. A. 15—2. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a magyar kir, 

igazságügyminiszter ur 1932. évi február 
hó 16. napján 1271-1932. I. M. E.szám 
alatt kelt rendeletével az enyingi királyi 
közjegyzői állásra kinevezett nagylaki 
d r. Rótz O szk ár névaláírását és hiva
tali pecsétjét az 1874. évi XXXV. t.-c. 14. 
§-a alapján a mai napon hitelesítettem, és 
hogy nevezett királyi közjegyző az előirt 
hivatali esküt a királyi törvényszék tanács
ülésében a mai napon letette és működé
sét 1932. évi március hó 14. napján meg
kezdi.

Veszprém, 1932. március 10.

Csajághy Károly
kir. kúriai biró,

77 a kir. törvényszék elnöke.

Eladó
mintegy

takarmány Szentkirályszabadján, 
62 Mészáros Imre nyug. jegyzőnél.

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.

16—1932. ügyszám.

Árverési hirdetmény.
Az általam fenti ügyszám alatt felvett 

jegyzőkönyvben foglalt megkeresés alapján 
ezennel közzéteszem, hogy Stern Ferenc 
marhakereskedő, győri lakos által dr. Fischer 
Lajos földbirtokos pénzeskut-pusztai lakos
tól átveendő, de a mai napig át nem vett

27 d rb . h ízo tt ö k ö r
a késedelmes Stern Ferenc költségére és 
veszélyére 1932. évi m á rc iu s  hó 16. 
napján délelőtt 8 ó ra k o r P é n ze s - 
k u t-p u a zta i m a jorba n  (vasútállomás 
Zirc) közbejöttömmel megtartandó nyilvá
nos árverés ulján a legtöbbet ígérőnek 
azonnali készpénzfizetés ellenében el fog 
adatni.

Zirc, 1932. évi március hó 9.
Dr. Cseresnyés Jenő s. k.

74 kir. közjegyző.

2090-1932 . sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József veszprémi ügyvéd által 

képvi^e t Prepedics Lajos javára 105 P tőkeköve
telés és já ulékai erejéig a veszpiémi kir. járás* 
birófág 1929 évi 4983—2. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1930 évi február hó 5. én lefoglalt, 
11250 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Tótvázsony, Kövesgyür pusztán leendő 
megtartására határidőül 1932. évi mArdus hó 16. 
napjának délután négy órája tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, ló, cséplőszek
rény, traktor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé
rőnek, esetleg a becsár * s-áert is el fogom adni. 
1000 pengőt meghaladó becsértékü ingónál & 
becsérték 10 °/o-át bánatpénzül kezeimhez az ár
verés megkezdésekor le kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1932. február 15.-én.
Dr. Menyhárth s. k.

76 kir. bír. végrehajtó.

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

telefonszáma 66.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállala!


