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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Aratás előtti gondok.
Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter a 

napokban a  képviselőházban tette meg azt a 
felsőházban is megismételt nagyfontosságu ki
jelentését, hogy még megvárjuk a lausannei 
konferenciát, s ha az nem hoz megfelelő meg
oldást a  dunai államokkal kapcsolatos kérdé
sekben, akkor M agyarország kénytelen lesz 
olyan egyoldalú  intézkedéseket tenni, amelyek 
külföldi terheinket aránybahozzák a z ország  
teherbíró képességével, e tartozások kamatait 
pedig a m ezőgazdasági cikkek áralakulásával.

A pénzügyminiszter e megfontolt és férfias 
kijelentése élénk visszhangra talált a  képvise
lőknek különösen agrárcsoportjánál, főleg az 
egységes párt tagjainál, mert valam ennyien jól 
tudják, hogy becsületesen teljesített, de nem 
méltóképen viszonzott külföldi adósságfizeté
seink olyan terheket rónak reánk, amik teljesen 
megbénítják belső gazdasági életünket. Ez a 
meggyőződés vezette az egységes párt képvi
selőtagjait arra is, hogy n kamatmérséklésről, a 
terményárak biztosításáról, a z  adósságok ren
dezéséről, a kartelok megrendszabályozásáról 
stb. határozati javaslatot terjesszenek elő a 
képviselőházban, am ihez gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök is hozzájárult, s amit a Ház nagy 
többséggel el is fogadott. Ez az egységes jó
akarat hozta meg a  földhözjuttatottakról kiadott 
s  a  Veszprémvármegye  mai szám ában ismer
tetett kormányrendeletet is, és ennek a  megértő

jóakaratnak a  következménye, hogy a  minisz
terelnök teljes lendülettel karolta föl a  mező- 
gazdaság súlyos megsegítésének ügyét.

A sok, komplikált probléma megoldása 
természetesen nem könnyű föladat, a  magyar 
kormány azonban nem játszik lausanneosdit 
s az első hitelügyi ankélot már megtartották. 
Itt az  eladósodott földbirtokok terheinek könnyí
téséről volt szó. s ha a  pénzügyminiszter a  mo
ratóriumnak, mint a  gazdasági életre veszedel
mes eszköznek gondolatát el is utasította, rövi
desen meg fognak történni azok az intézkedé
sek. amik a bajba jutott gazdákra azonnali 
megkönnyebbülést jelentenek.

E téren is az egységes párt járt elől jó 
példával, amelynek nagytekintélyű elnöke : 
Pesthy Pál volt igazságügyminiszter kijelentette, 
hogy az eladósodott földbirtok védelmét vala
mennyi közgazdasági tényező közös megérté
sével kell dűlőre juttatni. De ehhez bizonyos 
nyugalmi időre van szükségük a gazdáknak, 
hogy addig is. amig a  kérdések kedvező meg
oldást nyerhetnek, a  földbirtok mentes legyen 
legalább a  momentán veszedelemtől.

Amint tehát látható, nemcsak a  magyar 
földműves népnek, hanem érdekeiket hűsége
sen védő képviselőiknek és a  kormány tagjai
nak is nehéz gondjaik vannak aratás előtt. De 
ezek Isten segítségével el fognak múlni, aho
gyan a  borulás után is kiderül a  nap, amely
nek érlelő sugarait oly nehezen várja ma min
den gazda a  kalászára, hogy nemsokára elkez
dődő aratása szerencsés legyen. Csak bizalom, 
kitartás, összetartás és kölcsönös, megértő jó
akarat kell hozzá, ami a kormányból és az 
egységes pártból nem hiányzik. S ha könnyeb
ben föllélegzik a gazda, majd jobban peng 
a  kasza is a  kézben. A konkolyhintők aratása 
pedig végleg elmarad. —chl.—

A pápai nuncius Veszprémben.
Angclo Rótta érsek szombaton estefelé érkezik székvárosunkba. — Vacsora után szerenádot 
adnak a dalárdák. — A nuncius vasárnap reggel szentmisét pontifikái, majd küldöttségeket 

fogad, délután pedig látogatásokat tesz.
Ahogyan már jelentettük, dr. Angclo Rótta 

érsek, a pápa magyarországi kOvele junius 18.-án, 
ma szombaton Veszprémbe érkezik, hogy meglá
togassa dr. Rótt Nándor megyéspüspOkCt,a veszp
rémi egyházközséget és megtekintse Veszprém vá. 
rost, a magyarországi kereszténységnek ezt az Ősi 

székhelyét.
Amikor ezetéves hazánk testét Trianonban 

négyfelé szabdalták, a római Szentszék a legme
legebb megértéssel fordult a leigázott magyar nem
zet felé, 8 amikor a .győztes" államok gOgje még 
Clfordult a sebeiben fetrengő Magyarországtól, a 
Vatikán már elküldOtle apostoli követét hozzánk, 
jóakaratának és rokonszenvének kifejezéseképen, 
Az első pápai nuncius: Schtoppa Lőrinc érsek is 
fölkereste akkor Szent litván király veszprémi vá- 
íát, amelynek ódon falai a keresztény vallásra té
ritett flsmagyarságnak voltak hadászati és kultúrá
ik  védőbástyái, és mott, tizenegy év múltával 
a másik pápai kOvet: Rótta Arkangyal ismét ellá
togat ide, immár nemcsak a régi várfalak, hanem 
az azok tövében kiépült és modernné fejlődött 
város lakosságának kOrébe.

Ahogyan egy évtizeddel ezelőtt egészen biz
tos, hogy Veszprém kOzOnsége most is ugyanolyan

mély tisztelettel, szeretettel és ünnepélyességgel 
fogja fogadni az előkelő egyházi vendéget, ami 
ehhez a varosra kitüntető látogatáshoz is méltó 
lesz. Es ismerve a híres magyar vendégszeretetnek 
székvárosunk társadalmát is átható hagyományos 
szellemét, azt hisszük, osztatlan érzelemnek adunk 
kifejezést, amikor az érkező pápai követet egy 
őszinte .Isten hozott !“-tal kOszőntjük.

•
A pápai nuncius ünnepélyes fogadtatására a 

megyéspüspOk vezetésével már minden előkészü
letet megtett a helybeli katolikus egyházközség és 
a város vezetősége. A város lobogődiszbe öltözik, 
s úgy várja a magasrangu látogatói, aki ma szom
baton d. u. 6 órakor autóval érkezik meg dr. 
Csiszárik János c. püspök, meghat, miniszter, szé
kesegyházi kanonok és dr. Luttor Ferenc pápai 
prelálus, követségi kánon jogi tanácsos kíséretében. 
A város szélén ír .  Betky Miklós polgármester és 
Séták József kanonok-plébános fogadják, majd a 
nuncius és kísérete átülnek a püspöki fogatokra 
és a Palotai-utón és Kossuth Lajos-utcán át a 
Várba hajtatnak. Az első fogaton Homoky Béla 
rendőrtanácsos halad, a másodikon a nuncius, a 
harmadikon a polgármester a kanonok- plébánossal.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Kossuth Lajos-utca 10. (Telefon 66. 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Pontban 6 órakor érkezik a pápai követ a 
püspöki palotához, ahol a megyéspüspOk a hely
beli papság élén köszönti. Ezután a nuncius meg
jelenik a püspöki palota erkélyén, ami alatt az 
egybegyült kOzOnség a .Himnusz*-t énekeli. Este 
fél 9 órakor a helybeli dalárdák lampionos me
netben vonulnak fői a Várba és szerenádot adnak 
a nunciusnak, akit dr. Jinosy  József törvényszéki 
tanácselnök, az egyházközség világi elnöke üdvö
zöl, a nuncius válaszát pedig a megyéspüspOk 
tolmácsolja.

Juniuz 19, én, vasárnap reggel 9 órakor a 
helybeli egyesületek, kOrOk, társulatok sorfala kö
zött átvonulás a székesegyházba, ahol a nuncius 
ünnepi szentmisét pontifikái, mialatt az Árpádházi 
B. Margit Vegyeskar énekel. Majd a hatóságok és 
hivatalok küldöttségei együttesen tisztelegnek a 
nuncius előtt, akit dr. Kenessey Pongrác főispán 
és dr. Betky Miklós polgármester üdvözölnek.

Ezután a megyéspüspOk diszebédet ád elő
kelő vendége tiszteletére, aki a délutin folyamán 
látogatásokat tesz, és pedig 4 órakor a Szent 
Vince;Otthonban, fél 5 kor a városi kórházban, fél 
6-kor az Angolkisassöonyok, fél 7-kor az Irgal- 
masnővérek intézetében.

*
A veszprémi .Credo" egyesület tagjai szom

baton este háromnegyed 6-kor, vasárnap pedig d. 
e. 9-kor a plébániahivatal előtt gyülekeznek zász
lójuk alatt. A gimnázisták pedig szombaton este 
fél 6-kor az intézet udvarán.

Gróf Festetics Sándor ünneplése 
Berhidán.

Az Iparos Olvasókörben tartott diszelnöki 
székfoglalójában gazdasági problémákkal fog

lalkozott.
Szép ünnepség folyt le vasárnap Berhida 

községben, ahol a Berhida és Peremarlon közsé
gek Iparos Olvasókörében gróf Festetics Sándor 
dégi földbirtokos, az enyingi kerület országgyűlési 
képviselője, mint a kor diszelnöke tartotta meg 
látogatását. Az ünnepélyen ott voltak Bogischich 
Gyula peremartoni gyárigazgató, Nagy Lajos ber- 
hidai főjegyző, Nagy István és Szűcs István ref. 
lelkészek, Peremarlonból Lukcsics .Imre esperes- 
plébános, Afráz Ambrus ig. tanító, Ősiből Forgács 
Oyula tanító, Vilonyáról Hajda Gyula és Horváth 
Lajos ref. lelkészek, Lelschner György fOldbirtokos 
és még nagyszámú érdeklődő helyből és vidékről. 
A közszeretetben álló képviselőt megérkezésekor 
a kör vezetősége fogadta méltó ünnepélyességgel.

Ezután elkezdődött az iparos székházban a 
díszközgyűlés, amit id. Török József, a kOr elnöke 
nyitott meg és meleg szavakkal köszöntötte az il
lusztris diszelnökOt, majd a többi megjelentet. A 
kör jegyzője felolvasta a gróf diszelnökké válasz
tásáról szóló februári közgyűlési jegyzőkönyvet, 
amit lelkes éljenzéssel vettek tudomásul.

Most gróf Festetics Sándor általános figye
lem közben emelkedett szólásra és megtartotta 
diszelnöki székfoglalóját, amely azonban túlhaladta 
a szokásos székfoglalók kereteit és nagyszabású 
gazdaságpolitikai problémákat is felölelt.

— Úgy érzem magam — kezdte szavait —, 
mint egy olyan hajó mozdonyvezetője, amely
nek minden vezetője elpusztult, és akitől azt 
akarják, hogy most ő vezesse ki a hajót a 
jégtorlaszok közül. A jéghegy a gazdasági vá-
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Iság, a hajé utasai az iparosok. De a hajót csak 
akkor lehet megmenteni, ha ehhez az utasok 
is szívvel- lélekkel segítséget nyújtanak. Az ipa
rosságnak négy égető problémája van: a régi 
hitetek és kamatok rendezése, uj hitelforrások 
felkutatása, a karletok megrendszabályozása és az 
OTI tSrvény. A társadalombiztosítási járulék óriási 
terheket ró az iparosságra, annak ellenére, hogy 
az iparosság ennek a (Örvénynek mostohagyer
meke. A német mintából lemásolt törvény nem 
vált be, leghelyesebb volna az egész intézményt a 
belügyminisztérium hatáskörébe utalni.

Ezután a kartelok árdrágításának bonyolult 
kérdéséről szólott, amely gyökeresen csak a gaz
dasági válság megszűntével oldható meg. A kér
dést az egységespárt állandóan felszínen tartja és 
alkalmas időben rendezni is fogja. Lényeges javu
lást fog hozni a gazdasági éleiben a közeljövőben 
Bpesten Összeülő hitelezői konferencia, mert ha 
itt nem sikerül külföldi hitelezőinkkel békésen meg
egyezni, Magyarország kénytelen lesz külföldi hi
telezőivel szemben moratóriumot hirdetni. A teher- 
rendezést ki kell terjeszteni az iparosságra is, mert 
igazságtalanság lenne, ha azt csak a földműves 
osztállyal szemben alkalmaznák. A kormány jelen
legi terve az, hogy rövid időn belül egy teljes mo- 
ratóriumszerü intizkedist fog étetbeléptetni, hogy 
az adósokat a hitelezők zaklatásaitól megkímélje. 
A hitelkérdés egyik megoldása az volna, hogy uj 
kOlcsOnt kapjunk, de mivel ez mostanában nem 
valószínű, devalorizálni kell a követeléseket. A 
tőkekövetelést egy harmadára, mig a kamatot fe
lére mérsékelnék.

— Legyen meggyőződve mindenki — vé
gezte szavait gróf Festetics Sándor — kogy a 
kormány és az egységespárt mindent elkOvel, hogy 
a jéghegyekkel küzdő hajót a biztos révbe vezesse, 
és ez sikerülni is fog, ha szivvel-lélekkel ez a 
szándéka mindenkinek.

A hosszantaitó, lelkes éljenzéssel és viharos 
tapssal fogadott beszéd után Kovács Ferenc ház
nagy a berhidai iparosság, Bogiscich Gyula gyár- 
igazgató a kör alapiló és pártoló tagjai nevében, 
Mayerhőffer Jenő köri intéző a kor műkedvelő gár
dája, Markos József a Várpalotai Iparos Olvasó
kor, Mórocz János a Várpalotai Ipartestület nevé
ben köszönték meg meleg szavakkal a népszerű 
képviselőnek az iparosság érdekében végzet! oda
adó munkásságát. A díszközgyűlést ezután rOvid 
szavakkal az ünnepelt diszelnOk zárta be.

Este a kOr országoshirü műkedvelő gárdája, 
amely a Bpesten megtartott versenyen Ot első dijat 
és a .Vidék legjobb műkedvelő gárdája* büszke 
címet nyerte, Herczeg Ferenc „Kék és piros* c. 1 
felvonásos vígjátékét adta elő nagyszerű sikerrel, 
az egész, fölemelő ünnepség megrendezéséért is 
dicséretet érdemlő Mayerhőffer Jenő meBteri ren
dezésében. Az ügyes szereplők kOzül Kovács Ju
liska, a gárdának Pesten is aranyérmet nyert pri
madonnája kitűnő alakításával, ifj. Táray Géza 
kellemes énekével, Rács Lajos jóizü humorá
val, Táray József és Kovács Kálmán közvetlen 
játékukkal arattak forró sikert. Végül reggelig 
tartó táncmulatsággal végződött a pompás ün
nepség.

Milyen kedvezményeket kapnak 
a földhözjuttatottak?

Amikor a földreform pénzügyi lebonyolítására 
került a sor 1928. év nyarán, a gazdasági helyzet 
olyan volt, hogy a földhOzjutott gazdák kOnnyen 
bírhatják el a megváltott földek vételárának tör
lesztésére megállapított évi tOrtesztörészleteket. Az
óta a gazdasági helyzet sajnálatosan leromlott és 
a gabona- és terményárak zuhanása folytán a fOld- 
hözjutott gazdák nagy része képtelenné vált a tör
lesztést teljesíteni. Már 1931. elején Wekerle pénz
ügyminiszter, méltányolva a gazdák helyzetének 
romlását, rendeletileg elengedte a fOldhOzjutotlak- 
nak az 1930. évi törlesztőiészlet egyharmadréizét. 
De azóta annyira válságossá lett az agrárhelyzet, 
hogy a fOldhOzjutotlak kOzül rendkívül sokan kip- 
telenek a törlesztésnek eleget tenni és igy annak 
a veszedelemnek voltak kitéve, hogy őket a tOr. 
vény értelmében földjeikből ki kell mozdítani.

A fOIdhőzjuttatottak nehéz sorsán enyhítendő, 
a kormány most egy rendeletben messzemenő 
könnyítéseket és kedvezményeket nyújt a fOldhöz- 
jutotl, megszorult gazdáknak. Ezeket a kedvezmé
nyeket az al ábbiakban ismertetjük:

A törlesztő részletek egyltarmadának 
elengedése.

Minden földhOzjutott gazdának az 1929,
1930. és 1931. évi törlesztő részlet egyharmad 
része elengedtetik. (Akiknél az 1930. évi törlesztő 
részlet a Wekerle-léle rendelet értelmében már 
elengedtetek azoknak az uj rendelet az 1929. és
1931. évi törlesztő részlet egyharmadát engedi el.) 
Annak a földhOzjutott gazdának javára, akinél az 
1929—1931. évi törlesztő részletek egyharmadá- 
nak elengedése folytán túlfizetés mutatkozik, ez a 
túlfizetés, mint rendkívüli tőketörlesztés fog elszá
moltatni. Az a földhOzjutott gazda, akinek az egy- 
harmadrész elengedése betudásával 1931 végéig ese
dékessé vált Összegekben még hátraléka mutatko
zik, ezt a teljes hátralékot 10 év alatt kamatmen
tesen törleszthet!. A hadiárvák, hadiözvegyek és 
hadirokkantak legfeljebb három kataszteri hold 
területig úgy a vagyonvállság, valamint a meg
váltóit földek után 25 •/, kedvezményben részesit- 
telnek. Azonkívül a rendelet kimondja, hogy egy 
hold legmagasabb megváltási ára nem lehet (Óbb, 
mint 1200 pengő.

Tőketörlesztés helyett mérsékelt 
használati dl].

Mindazok a földhözjultatott gazdák, akik ezt 
a kedvezményt igénybevenni szándékoznak, tör
lesztési részletek helyett használati dijat fizethet
nek. Ez a használati dij a kataszteri tiszta jőve. 
delem minden koronája után évi 1 pengő 20 fil
lérben van megállapítva, azonban holdankint 8 
pengőnél kevesebb és 24 pengőnél több, illetőleg 
legelöterületeknél 4 pengőnél kevesebb és 12 pen
gőnél több nem lehet.

A használati dijat, valamint az 1929—1931. 
évi törlesztő részletekből az egyharmad elengedé
sének betudása után még fennálló éa húsz év 
alatt részletekben fizetendő hátralékból egy évre 
eső összeget felerészben április l.-én, felerészben 
október l.-én kell fizetni. Az 1932. év első felére 
járó összeget kivédésén julius hó végéig lehet 
kamatmentesen befizetni. A törlesztési részletek 
szüneteltetetése és ezek helyett használati díj fize
tése az 1932—1933. és 34 évekre terjed ki. 1935. 
évtől kezdődőleg ismét életbelép a tőketörlesztési 
kötelezeltség és a megállapított törlesztő részlete
ket az eredeti törlesztési terv szerint 1935. évtől 
kezdődőleg 49 éven át fogja fizetni a földhözju- 
tott gazda. (Folyt, köv.)

Kőszegi ev. leánynevelő intézet.
Internátussal kapcsolatos Ieányliceum.

Középosztálynak megfelelő gondos családi nevelés. 
Állandó felügyelet, rendszeres tanulmányi vezetés és ellen
őrzés. A fejlődő szervezet igényeit gondosan figyelembe 
vevő élelmezés. Tejgazdaság. Saját sportpálya. A z  in te r -  
n á tu s i e llá tá s  é v i d ija  9 0 0 '— pe n g ő . K e d v ez 
m é n y e s  h e ly e k e n  é v i 7 2 0 - 6 0 0 - 4 8 0 .  i l le tv e  
3 6 0 ' -  P .

A felvételi folyamodások ju l iu s  l.* ig  nyújtandók 
be. Bővebb felvilágosítást az Intézet igazgatósága ad.

Kívánatra külön zene, idégen nyelvek és tánctanitás.
Kőszeg a keleti Alpok nyúlványának tövében elterülő 

kies fekvésű iskolaváros. Ily jellegét biztosítja régi kultú
rája, iskoláinak és nevelőintézeteinek nagy száma, a  v á 
r o s t  Ö vező e r d ő b o r ito t ta  h e g y k o s z o ru  s u b á i-  
p in  k lím á ja .  172.

B irtokosok, gazdák, b érifik ,
négy középiskolát végzett fiaikat adják a fOldmi- 
velésügyi minisztérium egyetlen középfokú gazdá

sági iskolájába:

a  szarvas i m . k ir . g a z d a s á g i  
tanintézetbe.

Elméleti és gyakorlati kiképzés, Ónálló gazdálko
dásra tanítás, 500 kát. holdas tangazdaság. Test
edzés, sport. Internálus. Önkéntesi jog. Tájékoz

tatót küld az Igazgatóság. 171

Sch&ndl Károly a hitelszövetkezetek nem- 
zetmentő munkájáról.

Fölajánlják gazdasági és erkölcsi tőkéiket a 
nemzetnek — mondotta a kongresszuson.

Bpeströl jelentik: Az Országos Központi Hi
telszövetkezet kötelékébe taitozó 1022 községi és 
körzeti hitelszövetkezet, amelyek működési köre az 
ország 2656 községére terjed ki, kedden a Köz
telek nagytermében tartották ezidei országos kong
resszusukat, s megvitatták a hitelszövetkezeti moz
gatom és a magyar mezőgazdaság összes időszerű 
kérdéseit. A kongresszuson, amelyen a pénzügy 
és fötdmivelési miniszterek kiküldöttei is részt vet
tek, elsősorban Beöthy László v. b. t.- t, az OKH 
újonnan kinevezett elnökét üdvözölték, majd Krüger 
Aladár képviselő tartotta meg előadását a földbérlő- 
szövetkezetekről. Indítványára a kongresszus egy
hangúlag kimondotta, hogy a fcldbérlő-szövetke- 
zelek megalakítását országszerte szükségesnek tartja 
és pedig ofymödon, hogy a szövetkezetek képesek 
legyenek az okszerű gazdálkodásra, a beszerzés 
és az értékesítés megszervezésére s a földtulajdo
nosnak minden olyan garanciát megadhassanak, 
amit a nagybérlők nyújtani tudnak. Majd Krúdy 
Ferenc ny. főispán a szövetkezeti jog reformjára 
tett megokolt határozati javaslatot.

Ezután dr. Schandl Károly ny. államtitkár, 
Veszprémvármegye devecseri kerületének képvise
lője, az OKH alelnök-vezérigazgatója tartott elő
adást Rámutatott arra, hogy a hitelszövetkezetek 
becsülettel vették ki részüket a honvédelemből 
s a fa'usi népben meg tudták őrizni a pengő 
iránti bizalmat. Egyetlen szövetkezet sem akadt 
meg a takarékbetétek kifizetésénél, mert a be 
lélek a hitelszövetkezetekben a legteljesebb biz
tonságban vannak. A szövetkezetek száma az 
elmúlt érben emelkedett és működésük 2656 
községre terjed ki. Kötelékükbe 400.000 ma
gyar család tartozik I és az üztetrésztőkek állo
mánya 31,100.000 pengőre emelkedett. A hitel
szövetkezetek saját tőkéi mintegy 40 miliőt a  lúg
nak, a ez tisztán társadalmi eredetű, melyben 
az államnak egy fillérje sincs. Megcáfolta a hitel
szövetkezeti há'ózal ellen felhozott különböző ten
denciózus vádakat és kimutatta, hogy a hitelszö
vetkezetek mindig alacsonyabb kamatok mellett 
nyújtottak hiteleket a gazdáknak, mint a megen
geded kamatláb volt és sohasem szorították meg 
adósaikat váratlan hitelfelmondásokkal. Az OKH- 
nak 400000 kölcsöne van kihelyezve, ebből csak 
1350 van peresités alatt s az idén csak negyven 
esetben indítottak végrehajtást, melyből csak 11 
esetben került árverésre sor. A múlt években ■ 
kisgazdák ezreit mentették meg a hitelszövetkeze
tek a végrehajtásoktól s a részt vesznek önzetlenül 
a főldleherrendezés munkájában is. Már eddig 
is elől jártak a kamatcsökkentés utján é sa3 '/* -os  
váltókarnál- különbözeiét 2  •/• ra szállították le. Hogy 
mennyire az igazi szövetkezeti elv alapján dolgoz
nak, jellemző, hogy — amit a törvényhozás éve
ken át nem tudott megtenni, — a központ alap- 
t őkéjének megerősítéséi is a szövetkezetek viszik 
keresztül.

— Azt akarom — mondot la Schandl Ká roly;— 
hogy szövetkezeteink eredményesen küzdő erőssé
gei legyenek a nagy válságban a magyar földmi- 
velö népnek és ezért a kövelkezü határozati javas
latot nyújtom be: Mondja ki a kongresszus, hogy 
a hitelszövetkezetek fölajánlják összes gazdasági 
is  erkölcsi tőkéiket az összeomlás ellen védekező 
ezeréves nemzetnek, szolgálatába állnak továbbra 
is a hitelválság folytán veszélyeztetelt mezőgazda
ság terheinek csökkentésére irányuló törekvések
nek és minden lehetőt elkövetnek a gazdasági éa 
lelki veszedelmekkel küzdő falusi nép megmen
tésére.
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A lelkesedéssel fogadott beszéd é t h it- |a- 
vallat után az OKH tartotta meg közgyűlését, 
amelyen BtBlhy László elnOk nagasszinvonalu 
székfoglalót tartott.

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

gyéapOspók vasárnap Szombathelyen résztveit az 
ott lezajlott orzr. Credo-kongretszuson. — Dr. 
Antal Oéza református pOspók vasárnap, hivatalos 
ügyek elintézése végett, Bpestre utazott s hétfőn 
érkezett haza Pápára. — D. Kapi Béla evangéli
kus püspök a multhét végén Nagykanizsán, a So
mogy-zalai ev. lelkészek konferenciáján vett részt. 
— Dr. V/erner Adolf zirci apát befejezte hivatalos 
körútját és a múlt szombaton székhelyére érkezett.

— A főispán utazásai. Dr. Kenessey Pong
rác, vármegyénk főispánja a múlt szombaton hi- 
vátalos ügyekben Bpesten volt. E hét keddi és 
szerdal napjain feleségével együtt több vidéki lá
togatást tett, csütOitOkOn pedig ismét Bpestre uta
zott hivatalos tennivalóinak elvégzése céljából. A 
fOispán csütörtökön este érkezeit haza Veszprémbe.

— Kapi Béla evangélikus pQspOk a nem 
zet küldetéséről. Nagykanizsáról jelentik: A 
nagykanizsai evangélikus gyülekezet vallásos estet 
rendezett a templomban s ezalkalommal D. Kapi 
Béla dunántúli ev. püspök tarlóit előadást, amely
nek bevezetőjében foglalkozott az állam, a haza 
és a nemzet fogalmának kifejlődésével. Hangoz
tatta, hogy minden nemzetnek csak addig van joga 
az élethez, amíg van történelmi hivatása. Nem ak
kor vész el a nemzet, amikor kicsavarják kezébOl 
a szabadság kardját, hanem akkor, ha önmagát, a 
maga történeti küldetéséi veszti el Hogy a magyar 
nemzet betölthesse céltudatos történeti küldetését, 
minden magyar testvéri egységére van szükség, 
hogy a halotti mezOn újra magyar élet támadjon. 
A püspök magasztos szellemű eIOadása mély ha
tást tett hallgatóira.

— A pápa seg ít a munkásokon. A mai 
viszonyok kOzOtt érdemesnek tartjuk közölni azt a 
Rómából érkezett jelentést, hogy XI. Plus pápa 
Olaszország munkanélküliéiről munkaalkalmak biz
tositárával óhajt gondoskodni s ezért különböző 
egyházi közmunkákat végeztet, amelyekkel 7—8000 
épitómunkás kenyerét biztosítja, a Vatikánváros 
területén folyó építkezéseken kívül. A pápa elha
tározása folytán az olaszorsrági községek elhanya
golt plébánialakjait tatarozzák most, amely mun
kálatokkal eddig 185 m érnööl, építészt és építő
mestert bíztak meg, akik együttesen járultak hó
dolatra a pápa elé, a pápai építészeti hivatal elnö
kének vezetésével, hogy megköszönjék a maguk és 
a foglalkoztatott több ezer munkás nevében a 
munkaalkalmak megteremtését. — Szóval a kato
likus egyház feje nemcsak encikiikáiban sürgeti a 
szegények megsegítését, hanem pélaát is mulat 
annak kOrOszlülvilelére.

— Ángyán Béla az  Ónálló gazdaság! b e 
rendezkedésről. Bpeströl jelentik: A képviselő
ház folhalalmazási vi'ájában a múlt pénteken föl 
szólalt dr. Ángyán Béla ny. államtitkár, a pápai 
kerület illusztris képvtselője. Hangoztatta, hogy az 
u. n. kOzgazdasági szakértők nagyot estek az ő 
szemében. A hivatásos gazdasági szakértők, mint 
valamely pénzintézet, iparvállalat, vagy érdekkép
viselet exponensei, kOzgazdasági tudománnyal hi
vatásszerűen foglalkoztak, mintegy láthatatlan szö
vetségben vannak egymással és ha egy la kus 
gazdasági kérdésekhez hozzányúl, az legtöbb eset
ben vállveregelést, udvarias meghallgatáBt ér el 
csak náluk. Nemzetközi vonatkozásban is ugyanez 
a helyzet és látjuk, hogy a közgazdasági szakér
tők nem tudják a válságból kivezető utat megje
lölni. Elég, ha rámutat a Népszövetség bizottsá
gának legutóbbi jelentésére, amely majdnem Zei- 
leis-szerü tüneteket mutat fel. A világgazdasági 
krízis világháború nélkül is elkövetkezett volna. 
Azelőtt válságok a termelést eszközök elégtelencége 
folytán keletkeztek, most azonban a termelt javak 
rettenetes bőségével állunk szemben. Itt magában a 
rendszerben kell a hibát keresni. Nagy baj az is, 
hogy a kOzgazdasági tudományok elmaradtak a 
tehnikai tudományos mögött. Kétségtelenül be kell 
rendezkednünk a legteljesebb önellátásra. Három 
szempont szerint kell a belső termelést átszer
vezni : mennyiben tudja el'átni a belső fogyasz
tást?  melyek az exportlehetőségek a piacok fel

vevőképessége és a konkurencia szerepe szem
pontjából ? és mennyiben valósítható meg legtel
jesebb mértékben az Önellátás elve? Egy ilyen 
terv felállítása és keresztülvitele, annyi bizonyos, 
radikális belenyúlást jelent a gazdasági életbe. Ez
után reámutitott, hogy a gyáriparban nincs meg 
a bátorság a beteg részek leépítésére, majd kije
lentette, hogy az irracionális üzemeket be kell 
csukni, akár tetszik ez a magángazdaságnak, akár 
nem. A munkakényszer gondolatával foglalkozni 
lehet és kell is. A kormánynak foglalkozni kell 
azzal a gondolattal is, hogy az átmeneti Idő alatt 
egy belső Stílhaltét teremtsen. Sok olyan fontos 
kérdés van, mint amilyen a végrehajtások felfüg
gesztése, a földteherrendezés, a kamatkérdés és 
hasonlók, amelyeket átmenetileg okvetlenül ren
dezni kell. A törvényjavaslatot elfogadja. — A 
lelkes felszólalást igen nagy t.tszés kisérte.

— K itüntete tt gyógyszertári laboráns. 
Pápáról jelentik: Bajner István gyógyszertári la
boránst, aki 25 év óta szolgál Karlovitz Adolf 
kormányfőtanácsos gyógyszertárában, a népjóléti 
miniszter elismerő oklevéllel tüntette ki. Az okle
velet a városházán dr. Uzonyi Kálmán h. polgár- 
mester nyújtotta át az ünnepednek, szép beszéd
del, majd főnöke köszöntötte régi, hűséges alkal
mazottját.

— lklódy-Szabó Andor a  Jegybank  ko r
m ányzója. A kormányzó, a pénzügyminiszter elő
terjesztésére, a Magyar Nemzeti Bankhoz kormány- 
biztosul dr. lklódy-Szabó Andor pénzügyminisz
teri oszlályfőnOkOt, a kiváló pénzügyi szakértőt, 
dr. Iklódy Szabó János kincst. főtanácsos, volt 
nagyvázsonyi országgy. képviselő fivérét nevezte ki.

— L elkészválasztás. A tótvázsonyl ref. 
egyház egyhangú meghívás utján Szabó Oéza 
debreceni segédlelkészt választotta meg lelké
szének.

— Eljegyzés. Fodor Lilit Veszprémből el
jegyezte dr. Steiner Miklós orvos Clevelanditól. 
(Minden külOn értesítés helyett)

Földy János, a zirci apátság Akii-pusztai 
urad. intézője eljegyezte Hindiét Ilonkát, Hindiét 
Oéza zirci vendéglős leányát.

— A gim názium  tanévzáró  ünnepélye. 
Hétfőn délelőtt a veszprémi kegyesrendi gimnári- 
umban zártkörű, kedves tanévzáró ünnepély volt. 
A piarista templomban Gombos Antal igazgató ál
tal mondott Te Deumos szentmise után a díszte
remben gyülekeztek a diákok és szüleik s az ün
nepélyen résztveit dr. Kenessey Pongrác, várme
gyénk főispánja is. A „Hiszekegy* eiéneklése után 
Kompolthy Tivadar érettségiző búcsúzott társai ne
vében az intézettől ér szép szavakkal felköszön- 
tötte az éppen népnapját ülő gimn. igazgatót. Ez
után Kenessey Pongrác főispán a Piarista Diák- 
szövetség nevében üdvözölte az igazgatót, majd 
emelkedett szellemű buzdító beszédet intézett kü
lönösen az életbe kilépő ifjúsághoz, bátorítván 
őket egy szebb ér boldogabb magyar jövő remé
nyével. Végül Gombos Antal igazgató mondott kö
szönetét az ünnepléséért, a vakáció idejére jóaka- 
ralu tanácsokat adóit a diákoknak és szüleiknek, 
közölte a jOvő iskolai évi tudnivalókat, majd ki
osztotta a  bizonyítványokat, jutalmakat és pálya- 
dijakat.

— Az Evangélikus Leányegyesület köz
gyűlése. A Veszprémi Evangélikus Leányegyesü- 
sület vasárnap d tlu tln  az ev. iskolában tartolta 
éves közgyűlését, amit Marecsek Hajnalka imája 
vezetett be. Gömöry Károlyné elnök emelkedett 
szellemű megnyitójában megemlékezett az egyesü
let dicséretes célkitűzéseiről, amik azonban nap
jainkban természetesen éppúgy a súlyos viszo
nyok emelte akadályokba ütköznek, mint minden 
más nemes törekvés. Mesterházy Mária titkári je
lentéséből ugyanezokból s az általános emberi 
szeretetlenség miatt a keserűség hangja csendült 
ki, majd Gömöry Mária a könyvtári. Oláh Ilonka 
a számvizsgálói jelentéseket, Gazsi Mariska a 
számadásokat és költségveiért terjesztette elő, ami
ket egyhangúlag elfogadtak. Igen meghaló része 
volt a közgyűlésnek Gömöry Károlyné elnöknőnek 
tisztéről történt lemondása és bucsuzása. A köz
ismerten rendkívül agilis, ambiciózus elnOknőnek 
idegrendszerét megrendítene az a lelkes, kitartó 
küzdelem, amit egyesülete érdekében a mai nehéz 
viszonyok közölt folytatóit s különösen szivén ta
lálta, hogy az egyesület meleg óhajtását: a temp
lom részére egy második harang beszerzéséi, az 
egyesületen kívül álló okokból, nem tudták megva-
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Arany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb áron vesz 

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

lósrtani. Érzésteljes szavakkal búcsúzott ezért leá
nyaitól, amikor lemondását bejelentette, amit sem 
Széli Piroska volt egyes, tagnak szeretteljes ma
rasztalása, sem a Gazsi Mariska á tál elszavalt Lend- 
vai-féle költemény, sem az egybegyűltek tüntető 
éljenzése nem bírt megmásítani. Az egyesük! tag
jai zokogtak, a tisztikar pedig szeretele és szoli
daritása jeléül szintén lemondott. Hering János 
lelkész, dr. Zauner Róbert gyülekezeti felügyelő és 
Obetkó Vilmos gondnok szép szavakkal kérték to
vábbi értékes munkásságát és annak eredményes
ségéért elismerésüket fejezték ki a távozó elnOk
nőnek, akit a leányok még virágokkal ajándékoz
tak meg és melegen ünnepeltek.

— A pápai kollégium  évzáró ja . Pápáról je
lentik : A pápai református kollégium vasárnap 
délelőtt lartolta 401. évzáró ünnepélyét, amelyen 
jelen volt dr. Antal Géza püspök, Szűcs József 
veszprémi egyhzmegyei esperes, Vargha Kálmán 
főisk. gondnok, a teol. akadémia és a gimnázium 
tanári kara és a város vezetősége. Dr. Pongrácz 
József igazgató számolt be az iskola fontosabb 
mozzanatairól, majd Antal Géza mondott gyönyörű 
beszédet, hálával emlékezvén meg a tanári kar 
munkásságáról és hasznos Útmutatásokat nyújtóit 
a tanuló ifjúságnak. Az ünnepély végén kiosztot
ták a pályadijakat és a jutalmakat

— Zenevizsga. Hering Jánosné veszprémi 
zenetanárnó vasárnap délután tartottta meg növen
dékeivel az évzáró zenevizsgát, amin a szülők és 
érdeklődök nagyszámban veitek részt. Nem mon
dunk vele újat, ha leszögezzük, hogy a zenevizsga 
kitünően sikerült, hiszen köztudomású, hogy Hering 
Jánosné keze alatt a zenenövendékek a legalapo
sabb elméleti és gyakorlati oktstásban részesülnek. 
Mégis újólag hangsúlyoznunk kell, hogy a zene
vizsgán az apró és serdülő ifjúságnak olyan nagy
szerű zenei elöhaladáeát tapasztaltuk, ami csak a 
legnagyobb elismerést érdemli meg. A zeneelmé
letből föltett kérdésekre a legkisebb növendékek

• Aki ízléses névjegyet, nyomtatványt ,  •
■ vagy levélpapirost kíván nyomatni, aki l
• Üzletének forgalmát körlevelek által fel- ;
l lendíteni kivánja, aki szép és díszes ■
j  plakátot kiván nyomatni, forduljon a C

■

■ F o d o r - n y o m d á h o z  |
[ Veszprém, Szabadság-tér 3. ■
■ Telefon 54., ■

■ hol leggyorsabban és legolcsóbban sze- !
• rezheti be szükségleteit. — Díjmentes \ 
I  és jutányos árajánlat mindennemű nyom- * 
J tatványra, plakátra, névjegyre és egyéb ■
■ nyomdai termékre. !

L ....... ...............................l1
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is a legnagyobb bislossággal és preciiitással fe
lellek s hogy amit elméletben tanulnak, azt a gya
korlatban is meg tudják valósítani, arról lendüle
tes kél-, négy éa halkezeseiknek pontos, a taktust 
hibátlanul tartó tudása tanúskodik. Az V. és VI. 
osztályosok tehnikája és szinezési készsége pedig 
már oly tökéletes, hogy bátran hangversenyezhet
nének a nyilvánosság előtt is. A gyermekek szülei 
hálás elismeréssel adóztak a lelkiismeretes és gyö
nyörű eredményt hozó oktatásért Hering János- 
nénak, akit tanítványai meg virágokkal és csókok
kal halmoztak el.
I — T a tá r herceg  P ápán . Pópáról jelentik : 
Herceg Rachim Assis Bullát, az orosz bolsevikiek 
által meggyilkolt kivai talár kán kiüldOzOlt fia, 
felőadó kőrútján Pápán is előadást tartott a Le
vente-ot honban, eredeti tatár nemzeti viseletben. 
Hűen ecsetelte azokat a szörnyűségeket, amiket a 
kommunisták elkövetlek a polgárságon és annak 
vagyonával. Az előadást a várost Közművelődési 
Egyesület rendezte s magyarul Vargha László kol
légiumi tanár olvasta fői.

— A legolcsóbb nyári üdü lést szerezheti 
m eg  Balatonszárszón, ha résztvesz a .Soli Deo 
Glória" Szövetség valamelyik nyári konferenciáján, 
vagy üdülőtáborán. Fő- és kOzépisko'ás reformá
tus fiuk és leányok, valamint nem diák leányok 
táborait rendezi a legjobb üdülő szezonban, junius 
végén és júliusban a szövetség. Aki Örömet akar 
szerezni fiának, vagy leányának, küldje Balaton
szárszóra. Részletes tájékoztatót a központ: IV., 
Muzeum-körut 37. 11. Budapest, küld.

— Halálozás. Mély megillelődéssel vettük a 
hirt, hogy Kápolnai- Paur Ödön ny. szövetkezeti 
igazgató junius 9.-én, Bpesten, hosszas szenvedés 
és a halotti szentségek fölvétele után elhunyt. A 
megboldogult hosszabb időn át volt lapunknak, a 
„Veszprémvármegyé" nek szerkesztője, majd kiadó- 
tulajdonosa, s különösen jeles gazdasági cikkei 
reáirányitották a figyelmet és a Veszprémi Gazd. 
Egyesület Ugyv. titkárává választolta. Itt 1902-től 
1906-ig fejlett ki eredményes munkásságot s a 
vármegye mezőgazdaságának fellendítésében kiváló 
érdemeket szerzett. Innen Bpestre ment, ahol a 
gróf Károlyi Sándor alapította szövetkezetnek lelt 
az igazgatója. A mostoha viszonyok később hánya- 
tóttá tét ék életéi, amelyet most régi jóbarátainak 
és ismerőseinek őszinte részvétére befejezett. Mi, 
akik örökösei vagyunk a szerkesztőségi asztalnál, 
kegyelettel őrizzük meg emlékét a kedvesmodoru, 
előzékeny jó kollégának.

Úzv. Krausz Vilmosné sz. Koréin Teréz, aki 
különösen a Pápai Izr. Jóiékony Nöegylet köré
ben fejtett ki áldásos munkásságot, amiéit az 
egyesület diszelnöknővé is választotta, jun. 12-én 
életének 73. évében elhunyt Halála Pápa város 
társadalmi életében őszinte részvétet keltett. Kiter
jedt rokonrág gyászolja.

— Árverés a  rendő rségen . A veszprémi 
rendőrkapitlnyságnál őrizetben levő elkobzott és 
gazdátlan jószágok, piszto!yok, vadászfegyverek és 
tá lá t tárgyak junius 23.-án d. e. 8 órakor, kész- 
pénzfizetés ellenében, nyilvános árverésen eladat
nak. Fegyverekre csak vásárlási engedéllyel bírók 
árverezhetnek.

— P a p ír á r u k ,  í r ó -  é a  r a jx a z a r e k ,  fo tó 
c ik k e k ,  r á d ió k  le g jo b b a n  b e e z e ro z h e tü k  F o 
d o r  F e re n c  k ö n y v - óa  p a p irk o re a k e d ó e ó b e n ,  
V a a z p ró m .

— Erdekfeszitő , lebilincselő e lőadás a 
Petőfi színházban a  B alatonról. N. Szabó 
Gyula kiváló turisztikai írónk, a Balaton fáradha
tatlan kutatója junius 17-én (pénteken) este fél 9 
órai kezdettel velitettképes előadást tart a Balaton
ról. Az értékes előadásra felhívjuk olvasóink figyel- 
mél. N. Szabó Gyula eddigi előadásairól a lapok 
hosszan és igen melegen írtak.

— Fölm entéssel végződtek  Jókay-Ihász 
M iklós volt nagyvázsonyi képviselő becsület- 
sé r té s i pőréi. Dr. Jókay-lhász Miklós, a nagy
vázsonyi választókerület volt országgyűlési képvi
selője ellen dr. Zsigmond Gyula, a kerület mos
tani képviselője a tavalyi képviselőválasztásokból 
kifolyólag kétrendbeli feljelentési tett becsük tsé tis 
miatt, amit a volt képviselő állítólag Tótvázsony- 
fcan és Mencshelyen tett kijelentéseivel követett 
volna el. A tólvázsonyi ügyet még februárban tár
gyalta a veszprémi járásbíróság, amikor is beiga
zolódott a vád teljes alaptalansága s az eljárás a 
vád elejtésével végződött. A Mencshelyen elköve
tett állítólagos becsületsértés tárgyalása, mivel 
Mencshely a bfüredi járásbírósághoz taitozik, Bfü- 
reden folyt le, amelyre Jókay-lhász Miklós a rossz 
léli vasúti Összeköttetés következtében kénytelen 
volt kocsival elindulni, a síkos ut miatt azonban 
tiz perc késéssel érkezett meg Bfüredre s így a

tárgyalás távollétében tartatott meg. Miután sem 
védekezését, sem bizonyitékait nem adhatta elő, a 
járásbíróság 10 P  pénzbüntetésre Ítélte el, az Íté
letet azonban három évi próbaidőre felfüggesztette, 
jókay-lhász Miklós felebbezése folytán május 28.-án 
tárgyalta ezt az ügyet a veszprémi törvényszék, 
amikor is a tanúkihallgatások alapján beigazoltnak 
láda, hogy Jókay-lhász Miklós a terhére rótt be
csületsértést nem követte el, és ezért őt a vád alól 
jogerősen felmentette. Eszerint mindkét eset a volt 
képviselő teljes rehabilitásával nyert befejezést.

Veszprém  várm egye területére körzetkép- 
viselöt keresünk szépirodalmi-, divat-, kézimunka-, 
gyermeklap terjesztésére, komoly havi keresel biztosion Fel
tételek megtudhatók: MAGYAR ÚRI ASSZONYOK 
LAPJA Kiadóhivatala Budapest, VI. Jókai-u. 37. 170

— R egős-est. Zircröl jelentik: AJ zirci já
rási testnevelési vezető kérelmére, az I. regős cso
port junius 8.-án este a Zirci r. k. Legényegyletben 
impozánsan sikerült, tárogatóval és gitárral kisért 
énekes bemutatóelőadást rendezett. Az előadáson 
résztvetlek az apátság tagjai közül többen, a ha
tóságok, a Polgári Lövész Egylet, a leventék és 
számosán a helybeli társadalomból. A hazafias 
szellemű, nívós előadáson a regőscsopot lélekben 
és érzésben egészen magával ragadta a hálás kö
zönségei, amely melegen ünnepelte őket. Szerep
lők : Lévay Béla opera énekes, Kertay, Lugossy és 
Lantos testvérek, mint regösök.

— Akinek a  hasbeszélés m en te tte  m eg 
é le té t. Az idegenlégióból szökött meg Bíró Andor 
volt pesti magántisztviselő és a középafrikai vad 
massai törzs fogságába került A vérszomjas ben- 
szülö t haicosok között az éleiét mentette meg 
azzal, hogy annakidején a Tolnai Világlapja szám
talan ajándékkönyve közül az egyikből megtanulta 
a hasbeszélést.

— K özépiskolás reform átus fiu-Interná- 
tu s  B udapesten . Angol-francia-német-holland 
társalgás. Református nevelés. A főváros nagyszerű 
lehetőségeit szerezheti meg a „Soli Deo Glória" 
Szövetség középiskolás fiú internátusában. Havi 80 
pengőért ötszöri bőséges étkezés, korrepetálás, min
denre kiterjedő gondos tanári felügyelet. Különös 
gondunk van arra, hogy a fiuk különleges tehet
ségei helyes irányban fejlődjenek. Tájékoztatót 
küld az SDG Központ IV., Muzeum-kOrul 37. II., 
Budapest.

— T ündérm ese, tündérek  nélkül. A Nyíl 
regényujság ismét uj írót mutat be olvasóinak: 
Boldizsár Tibort, aki oly eredeti hangot Ut meg, 
irásmodoráva! oly különleges ulon jár, hogy a 
Tündérmese, tündérek nélkül c. regénye az újdon
ság varázsával meg fog lepni. A regény egy lili
puti országban játszódik le, kifiguráz mindent, de 
mentes bármiféle tendenciától.

Tőke elhelyezés.
Balatonalmádi egyik legszebb részén, a Zsófia 

gyermekszanatóriumon innen fekvő, Irgalmasnflvé- 
rek nyaralójával szemben húzódó szelid lejtőn el
terülő szőlőbiitok villatelkekké parcellázva, a tulaj
donos által, előnyös fizetési fel ételek mellett, jutá
nyos árban eladásra kerül.

A telkek 150 négyszögöltől 220 négyszögöl 
nagyságban bocsájtatnak eladásra, úgy, hogy 
wekkend-házak, nyaralók és évi lakások céljaira 
ki ki a neki megfelelő telket szerezheti meg.

A telek mindannyia a Balatonra néz. Előttük 
terül el pazar szépségében a Balaton, oldalt az 
Óvári-kereszt feletti káptalani és alsóörsi erdőko- 
szoruzta hegyláncok, hátmögötti részében pedig az 
öreghegy gyönyörű lankáira néznek a telkek lakói.

A parcellázandó terület az Öreghegyi állo
mástól 690 méterre, a strandfürdőtől 840 méterre, 
a‘ Fürdő- állomástól 1080 méterre, a balatoni kör
úttól 195 méterre fekszik.

A parcellák a főbb forgalmi pontok közelé
ben vannak, a pihenésre, üdülésre szoiulók a leg
egészségesebb, pormentes és legkényelmesebb el
helyezést nyerhetik anélkül, hogy fárasztó, hosszas 
hegymászások után jussanak otthonukba.

Ivóvizet, kitűnő minőségben, a birtokon ta
lálható kút szolgáltat.

A talaj összetétele kő- és sziklamentes.
Olcsó építkezésre a kitűnő almádi vöröskő 

közeli bányái, a közeleső vizszerzézi lehetőség és 
alkalmas utak nyújtanak módot.

Bővebb felvilágosítást a tulajdonos: Súly 
László Veszprémben, Anna-tér 1. sz. alatt •(ín 
séggel nyújt a telkeket a helyszínen (Halár-ut I. 
sz.) a vincellér mutalja be. 146

— Szívbetegeknek és érelm eszesedésben 
szenvedőknek a természetes „Ferenc József* 
keserüviz kasználata kOnnyü és pontos bélmflkO- 
dést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy 
a Ferenc József viz különösen agyvérzésre és 
gutaütésre hajlamos idősebb embereknek kitűnő 
szolgálatot tesz. A Ferenc József keserüviz gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. ■

— A Bakony ismertetése. A Bakonyi Kul-
turegyesület, amely a Bakony és vidékének természeti 
és kulturális propagálását tűzte ki céljául és e téren 
máris igen szép eredményeket ért el, egy hasznos 
újítással lépett most a nagy nyilvánosság elé. 
Összegyűjtve a Bakonyra és vidékére vonatkozó 
minden adatot, egy kis füzetecskében tárja a Ba
kony szépségeii az olvasóközönség elé. Részletes 
ismertetőt nyújt a bakonyi községekről és ez jól 
sikerüli kalauza hazánk ez erdőkoszoruzta hegy
vidékének. A Bakonyi Kulturegyesületről, amelynek 
törekvései kOzé tartozik, hogy a balatoni nyaralás 
örömeivel egyidőben a Bakony kellemességeit is 
megismertesse, csak a legteljesebb elismeréssel 
nyilatkozhatunk, annál is inkább, mert a Bakony, 
központjában Zirccel azok kOzé a magyar vidékek 
közé tartozik, amelyek hivatva vannak arra, hogy 
üde, hűvös, pormentes levegőjükkel felttditsék a 
munkaasztal mellett kifáradt testet. Zirc, Csesznek, 
Porva, Bakonybél és más számos bakonyi község, 
valamint a lermészéti szépségekben rendkívül gaz
dag Cuhavölgy mind alkalmasak arra, hogy meg
ismertessék úgy a külföldivel, mint az itthon nya
raló hazafias közönséggel a bakonyi nyaralás jó. 
ságát és kellemességét. (thj)

— Hegedű oktatAsra növendékeket elfogad 
Havass Annus okleveles hegedüművésznó. Folyó 
évi augusztus hó 15.-től kezdve vállalja kezdők 
és legmagasabb fokon levők kiképzését, akadémiai 
előkészítését és vizsgáztatását, úgyszintén kamara
zene oktatást. Jelentkezni lehet Fodor Ferenc könyv- 
és zeneműkereskedésében. Részletek megbeszélése 
augusztus hó 5-től lakásán: Dr. Foss József-utca 
(azelőtt Vármegyeház.utca) 8. szám  alatt. 174

— Geo Archibald Ferguson: Kétéltű 
asszony. A modern amerikai regényirodalom egyik 
legérdekesebb műve kerül a magyar közönség elé 
G. A. Ferguson Kétéltű asszony c. izgalmas regé
nyében, amely egy különös és érdekes asszonyi 
sors történetét adja. A Mindenki Könyve uj köte
teként megjelent regényt Faragó Jenő fordította. 
Ara 30 filllér, kapható mindenütt.

— A zirci filléres gyorsvonat. Zircröl je
lentik : Amint már emliletiük, jun. 19-én, vasárnap, 
a vadregényes Cuha-vOlgyön át, 500 kirándulóval 
filléres gyorsvonat érkezik Zircre. A Bakonyi Kul- 
tur Egyesület mindent elkövet, hogy a vendégek 
jól és kellemesen érezzék magukat. Fogadásukon 
Holitscher Károly gazd. főtanácsos, a zirci kerület 
közszeretetben álló képviselője is megjelenik. A 
vendégeket olcsó, jó és magyaros ételek várják. 
Szórakoztatásukra a zirci mozi is kitűnő darabot 
hoz színre.

— Rálött az erdőőr. Prlmusz Pálné ba- 
konyjákói asszony engedély nélkül be akart menni 
az erdőbe, de az erdöőr sörétes puskájával rálőlt, 
Az irgalmasok kórházában a sőréteket műtéttel tá- 
volitották el testéből.

— Széjjeltépte a felrobbant lövedék. Bor
zalmas szerencséi fenségnek esett áldozatul Hajmás- 
kéren Tamaskovics Mihály 17 éves hadiárva, kincs
tári csikós. A hajmáskéri lőtéren egy fel nem rob
bant srapnelt feszegetett zsebkésével, miközben az 
felrobbant és a Szerencsé len fiút darabokra tépte.

— T üzek. Hétfőn éjjel nagy tűz pusztított 
Tüskeváron, aminek 4 ház és sok melléképület 
esett áldozatul. Az anyagi kár igen nagy.

Hétfőn este Szentkirályszabadján kigyullad 
Németh Gábor háza és elégett. Csak a szabadiak 
lelkes, Önfeláldozó munkássága mentette meg a 
lángoktól a szomszédos többi épületet.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (18 ) 
7 és 9, vasárnap (19 ) 4, fél 7 és 9 órakor Bol- 
váry Géza, a nagy filmrendező legsikerültebb 
filmje: a „Kadeltkisasszony". Zenéjét Róbert Stolz 
szerezte. Kedves meséje, népszerűvé vált zenéje 
és ötletes rendezése folytán joggal sorozható a 
legjobb filmek kOzé. A szereplők kOzül nagy si
kerrel mutatkozik be Dolly Haas, akiben egy na
gyon tehetséges színésznőt ismer meg a kOzOnség. 
Guslav Frőhlich elegáns főhadnagya és Halmay 
Tibor mulatságos hadnagya szintén megérdemelt 
részesei a film sikerének. Megelőzőleg kiegészítő 
műsor és Magyar Hangos Világhiradó.



1932, június 19. VESZPREMVARMEGYE (XXXIV, LVIL-24. szám.) 5.
— M eg ak arták  zsaro ln i a  k irabo lt ke

re sk ed ő t. A P ip in  nemrég kirabolt Wtlsz Mór 
82 éves kereskedőt Horváth István és Szita Fe
renc megfenyegették, ha nem fizet 500 pengőt, 
akkor megölik. A zsarolók közül Horváthot még 
idejében elcsípte a pápai rendőrség, amire tirsa 
önként Jelentkezett. Mindkettőjüket letirtöztattik.

— H árom  hőnapi fogház gondatlanság 
ból okozo tt em berö lésért. Még májusban tör
tént, hogy Tapolcán Bolla Pál odavaló kovácsse
géd egy revorveit mutogatott baritjának, Völgyi 
La|os veszprémi asztalossegédnek, miközben a fegy
ver elsült és a golyó völgyi hasába fúródott. A 
szerencsétlen fiú pár nap múlva meghalt. A zala
egerszegi törvényszék Boltit gondatlanságáért 3 
havi fogházra Ítélte.

— Z e r e a k e d a lm i,  ü gyvéd i é a  i r o d a i  isyom - 
ta tv é a y o k a t  le g a a a b k a n  é a  lo g g y o ra a b b a n  k é 
s z í t  F a d a r  F e re n c  k ö n y v n y o m d á ja , V e s z p ré m .  
T a a a é k  p r é b n r e n d a lé a t  te n n i.

— Fosztogatók  bűnszövetkezete. Számos 
tagból álló bűnszövetkezetet leplezett le a vesz
prémi rendőrség. Molnár Károly és 5 csclédlársa 
már évek óta rendszeresen fosztogatta a székes
káptalan jutási gazdaságának magtárait és onnan 
nagymennyiségű terményt, kisebb háziállatokat, leg
utóbb pedig egy hízott sertést loptak, amelyet 
aztán egy hentes éjnek idején az erdőben levágott 
és a húst Hajmáskéren kimérte. A rendőrség a 17 
tagból álló társaság ellen, amelyben nagyszámú 
orgazda is van, megindította az eljárást, vezérüket. 
Molnárt pedig 1 etartóztatta.

KÖZGAZDASÁG.
,  A G azdasági Egyesület üdvözölte Ho- 

litscher K árolyt a  fö ldhözju to ttakról szóló 
korm ányrendele tért. A Veszprémvárm. Gazd. 
Egyesület kedden igazgatóválasztmányi ülést tartott 
dr. -jókay Ihász Miklós alelnök, volt országgyül. 
képviselő ríni''.lésével. A választmány egyhangúlag 
jegyzőköny vben üdvözölte távollevő elnökét, Holit- 
scher Károly gazd. főtanácsos, országgyül. képvi
selőt és köszönetét tolmácsolta neki a földbirtok- 
rendezés során földhözjutottak részére nyújtott 
kedvezményekről, valamint a megváltott földek 
ellenértékének kifizetéséről szóló kormányrendelet 
megjelenése alkalmából, amely létrejötte elsősor
ban Holitscher Károly önfeláldozó, önzetlen, a 
kisemberek sorsát egyaránt szivén viselő nemes 
munkásságának köszönhető. Ezu'án a választmány 
őszinte részvétét fejezte ki kápolnai Paur Ödön 
elhunyta fölött a boldogult családjának s emlékét 
jegyzőkönyben örök:':.'** meg. Nógrád és Hont 
vármegyék gazd. egyesületének átirata alapján 
magáévá tette alsóeöri Farkas Géza tervezeté: köz
ségi adókivető bizottságok alakításáról s hasonló 
állásfoglalásra kéri fel a vármegye törvényhatósá
gi'-. Tiltakozott a kuttur- és folyammérnöki hiva
talok egyesítése ellen, mert az nem szolgálná a 
mezőgazdaság érdekeit. A lisztjavitó szerek alkal
mazását a mezőgazdaság és a malomipar érdeké
ben állónak tartja s azért további alkalmazásuk 
engedélyezését kéri a földmivelési és kereskedelmi 
kormánytól. Á'lást foglalt a választmány a bor- 
fogyasztási adó teljes eltörlése mellett, majd meg
alakította a Lótenyéiztő és Értékesítő Szakosztályt, 
amelynek elnökévé vitéz Érdy Kálmán ny. huszár
ezredest választotta meg.

* A K ereskedők T ársu la tának  közgyű
lése. A Veszprémi Kereskedők Társulata szerdán 
este tartotta évi közgyűlését, a tagok nagy érdeklő
dése mellett, a Kereskedelmi Kaszinóban. Kulcsár 
Károly alelnök beszámolt az egyesület múlt évi 
működéséről, vázolta a nehéz gazdasági helyzetei, 
aminek közepette, a társulat vezetősége igyekezett 
mindent megtenni a súlyos viszonyokkal küzdő 
kereskedelem helyzetének javítása érdekében. Ro- 
stnberg Mór szóvátette, hogy a város házában 
levő üzlethelyiségek kiadása mindig versenytár
gyalás utján történik és igy| az ott helyiséget 
bérlő kereskedők ki vannak téve annak, hogy régi 
üzlethelyiségükre más pályázók a mai nehéz vi
szonyok mellett 30—40% -ot ráígérnek. így tör
tént legutóbb Márkus Vilmos boltjával is, amelyet 
az eddigi 2000 P helyett 2650 P-re licitillák fel, 
viszont a többi bérlők üzlethelyiségeire nem akadt 
m is pályázó s azok 50% -os engedménnyel pá
lyázhattak a helyiségre. Mig egyrészt a városnak 
is érdeke, hogy üzlethelyiségeit ne 50 “/o-os en
gedménnyel adja bérbe, másrészt egy régi adófi
zető polgárral és bérlővel szemben nem helyes, 
hogy üzletét 4 0 ‘/o-al drágábban legyen kénytelen

bérelni és Így exisztenciálában veszélyeztetve le 
gyen. Indítványára elhatározták, hogy a társulat 
elnöksége és ügyésztitkára megkérik a polgármes
tert, hogy Márkus Vilmos házbérét ne emeljék 35 
°/° al, hanem valamennyi kiadott helyiség egyforma 
arányban, a régi bérekből esetleg 15*/. os enged
ménnyel legyen kiadva és ilyen értelemben a köz
gyűlés elé terjesztve. Hoffmann Géza hangoztatta, 
hogy ma, amikor a kereskedelem és ipar egymásra 
van szorulva, egyes cégek portálokat Bpesten ké
szítetnek és ezzel is a helyi iparosokat károsítják, 
amikor ugyanolyan árban az itteni iparosok is el 
tudják készíteni. A társulat vezetősége felkéri tag
jait, hogy minden kereskedő szükségletét csak 
helyi iparosokkal végeztesse, mert a helybeli ipa
rosok is helyi kereskedőknél szerzik be szükség
leteiket. Végül a társulat elnökévé nagy lelkesedés
sel Kulcsár Károlyt, alelnökké Fodor Ferencet, 
jegyzővé Rtinlnger Imrét, a megüresedett választ
mányi tagsági helyekre Tauszig Miksát, Hacker 
Emiit, Barna Gábort, Pollik Vilmost és Róna Sán
dort választották meg.

* A Kereskedelm i Kamara közgyűlése. A
győri Keresk. ér Iparkamara junius 21.-én, kedden 
d. e. 11 órakor közgyűlést trrl, amelynek kereté
ben fogják ünnepelni a kormányt rnácsossá kine
vezett Morvay István elnököt is.

.  E rdóörl és  vadöri szakvizsgák. Amint 
már tavasszal jelentettük, az erdöőri és vadőri szak
vizsgák ezidén Miskolcon, Gödöllőn, Kaposvárott 
és Győrött augusztus l .-é i lesznek. Akik a szak
vizsgát letenni akarják, kérvényüket iunlus 20.-ig 
az illeiékes érd:igazgatóságnál nyújtsák be, ahol 
bővebb felvilágosítást nyernek.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Szép és hasznos ajándékkönyvet ad  

az Uj Idők) minden előfizetőjének a jövö hónap
ban: egy orvosi könyvet. Gyakorlati hasznú és 
bizonyára éop oly népszerű lesz, mint az Uj Idők 
előbbi ajándékkönyvei. A szép, uj könyv megjele
nését legutóbb jelentette be a hetilap, amely ezen
kívül egész sereg kitűnő Írótól érdekesnél-érdeke- 
sebb cikkeket közöl: .Levél mindenkihez", a tűz
hányók uj elmélete, Pesti életképek stb. Ragyogó 
tollal irta meg e szerkesztő az .Ellesett párbe
szédekkel Elbeszélések Csehov- tói, Szili Leontin- 
tól stb., Zilahy Lajos ts  Richarda Huch regény- 
folytatára, 5000 P-ős rejtvénymegfejtési verseny 
s a népszerű rovatok élénkítik a dúsan illusztrált 
füzetet. Hercztg Ferenc képes szépirodalmi heti
lapjának előfizetése negyedévre 6 40 P. Mutatvány
számot bárkinek küld a kiadóhivatal: Bpest, VI. 
Andrássy-ut 16.

(E lhalaszto tt szerzői est.) Dabolcii Fekete 
Lászlóné, a kiváló írónő, lapunk jelestoilu munka
társa, a Szeksrárdon junius l2.-re tervezett szerzői 
estjét, közbejött akadályok miat', junius 26.-án, 
ugyanott és ugyanakkor tartja meg.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Pápán a Kinizsi szép küzdelem után 3 :0  
(2 :0 )  arányú vereséget szenvedett a győri ETO 
csapatát Jl. Tekintettel arra, hogy a győri csapat 
bajnoksága ezen a mérkőzésen dőlt el. a mérkő
zés végig erősiramu és izgalmas volt. A győri ETO 
ezzel a mérkőzéssel megnyerte a MLSz Nyugati 
Kerületének 1931—1932. évi I. osztályú bajnoksá
gát, mig a Kinizsi a bajnokság V. helyezettje lett. 
A Kinizsiből a közvetlen védelem, Limperger és 
Vörös játéka érdemel dicséretet Bíró: Hotlóssy.

A Testvériség ugyancsak Pápán 4 :0  ( l :0) 
arányú vereséget szenvedett a szombathelyi alosz
tály bajnokjelöltjélől. a Zalaegerszegi MOVE-lól. 
A kissé visszaesett Testvériséggel szemben a MOVE 
győzelme megérdemelt. Bíró: Horváti.

SzfehérvArott a Fűzfői AC csapata érdemte
len vereséget szenvedett az ARAK csapatától 3 : l 
(3 :0 )  arányban. A végig egyenrangú ellenfelek 
küzdelméből a szerencsésebb csapat érdemtelenül 
nyerte a mérkőzést. Fűzfő gólszerzője Serfőző.
Biró: Kotrobai. (f- f )*

Vasárnapi program. A MOVE VSE itthon u 
II. osztályú döntőmérkőzésre látja vendégül a 
Qyöri AC-t, Pápán a Perutz-gyár a Szombathelyi 
SÉ-et és Várpalotán az Unió Fűzfőt látja vende- 

I gül bajnoki mérkőzésre.

AnyakOnyv.
Szüleié*: Hornung Mihály áca-s. és Venczli Térés 

leánya Ilona Hermina r. k. — Kantás Anna házt. fia Lajos 
r. k. — Göndöcs János napsz. és Tobak Julianna fia Ala
jos r. k. — Bodó József gazd. cseléd es Bauemhuber 
Katalin leánya Mária Erzsébet r. k. — Schwarcz Imre 
kereskedő-s. és Holstein Ilona fia István izr. — Fiirdős 
Rozália fm. napsz.-nó leánya Mária Margit r. k. — Bódis 
Mária házicseléd leánya Mária r. k.

Halálozás Pintér Dezső l h, r. k. — Mandler Sán- 
domé Schwarz Erzsébet 22 é. izr. — Auerbach Károlyné 
Stenger Éva 68 é. r. k. — Farkas István gazd. cseléd 81 
é. r. k. — Zsoldos Károlyné Balázs Margit 22 é. r. k. — 
Márkus Sándor 2 h. ref.

Házasság: Horváth Imre József máv. vont s.-tiszt és 
Bujdosó Julianna Anna r. k. — Szakács János máv. pálya
munkás és Gazsó Anna (özv.) r. k. — Paor Antal (özv). 
ácsm. és Bálái Julianna (özv.) r. k. — Oyombola Ferenc 
napsz. és Lampert Julianna r. k.

Felhívás a város adósaihoz!
Késedelmi kamatok és behajtási ille

tékek elengedése.
Egyrészt a város háztartását fenyegető válság 

elhárítása céljából, mésríazt, hogy a városi tarto
zásokkal hátralékos felek fizetési kötelezettségük
nek könnyebben eleget tehessenek : Veszprém vá
ros a saját pénztári követeliseire a kővetkező ked
vezményeket biztosítja:

1. Mindazon hátralékosoknak, akik a város
sal szemben fennálló tartozásaikat 1932 évi 
augusztus hó 3 l.-é!g  te ljes egészében befize
tik, úgy a  késedelm i kam atot, m int a  b eh a j
tási illetéket teljesen  elengedik .

2. Esen fizetés augusztus hó 3I.-éig részle
tekben is teljesíthető.

3. Akik augusztus 31,-éig tartozásaikat ma
radék nélkül kiegyenlíteni nem tudnák, azok no
vember hó 15 -éig történő kifizetés esetén egysé
gesen 3 %  mérsékelt késedelmi kamatot megtérí
tenek, de behajtási illetéket nem fizetnek.

Kedvezményben részesülő városi tartozások
nak tekintetnek a vizdij, villany-áramdij, vízveze
téki és villanyszerelési költségek, fogyasztási adók, 
italmérési illetékek, ebadó, legelőbér, vigalmi adó, 
városi ingatlan átruházási pótilleték, üzletbérek, 
földbérek, betétszerkesztési költségjárulék, jogelis
merési dijak, építkezési dijak, csatorna- és járda- 
készítési dijak.

Figyelembevéve, hogy különben a rendes 
késedelmi kamat évi 12 V., a behajtási illeték pedig 
3—8 '/ .,  könnyen kiszámítható, hogy egy régibb 
hátralék kiegyenlítése esetén kiki mennyi megta
karítást ér el.

A mai nehéz viszonyok között csak kölcsö
nös áldozatral lehetünk képesek a megpróbáltatá
sok idejét átélni és én kérem városunk közönsé
gét, akiket illet, hogy a kötelesség teljesítés mel
lett a város iránti szereiéiből is igyekezzék fize
tési kötelezettségének elegei tenni.

Veszprém, 1932. évi junius hó 10.-én.
Dr. Berky Miklós

175 polgármester.

Csödárveréai hirdetm ény.
Vb. L énárt M iklós veszprémi bőr- és ci

pészkellék kereskedő ellen indított csődügyben a  
veszprémi kir. törvényszék, mint csődbíróság és a  
csődválasztmány határozata értelmében a csődtö
meg tulajdonát képező bőr- és kellékáruk, vala
mint üzleti berendezési tárgyak, végül házi bútorok 
eladatnak.

Az á-verésnek Veszprémben, a volt Lénárt- 
féle üzlet udvarában (Márkus ház, Kossuth Lajos- 
utca 3. szám) és folytatólagosan az üzleti beren
dezésekre a Gizella-lér 7. sz. ház udvarában, vé
gül a bútorokra a Thököly-utca 5. sz. alatti Lénárt- 
házban leendő megtartására ha’áridőul 1932. évi 
jun ius hó 2 1 . és a  kővetkező napoknak d .  e. 
9 ó rá já t tűzöm ki, amikor is a fent jelzett ingók 
a legtöbbet Ígérőknek, a vételár és a törvényes 
vételi illetéknek készpénzben való lefizetése mellett, 
el fognak adatni.

A csődleltár irodámban megtekinthető.
Dr. Köves József

173 ügyvéd, csödtömeggondnolc.

P ap írá ru ka t,
iró - éa ra jza ze re k e t

legjobban vásárolhatunk 
FODOR FERERC könyvkereskedésében.



6. (XXXIV. LV1I,—24. szám) VESZPREMVARMEGYE 1932. junius 19.

Í R Ó I  és MOLNÁR szabadalmi iroda 
uj helyiségei i
V il i . ,  R S k k  S z ilá r d -u tc a  2 .

169 (közvetlen a Corvin áruház mellett).

A veszprémi kir. {bíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

1448—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A tlkvi. hatóság özv. Oblatt Rudolfné szül. 

Stern Gizella bpesti és Oblatt Erzsébet szegedi 
lakosoknak kérelme következtében a végrehajtási 
árverés joghatályával bírói önkéntes árverést a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Veszprém 
megyei városban fekvő s a veszprémi 1475. sz. 
tjkvben A + 1 sor, 2207. hrsz. alatt felvett (ház 
1521. sz. a fürdőépületekkel és kerttel a felső 
sédben) Oblatt Erzsébet és Ozv. Oblatt Rudolfné 
szül. Stern Gizella nevén álló s/& rész jutalékra 
2425 P  kikiáltási árban, és pedig az Ozv. Oblatt 
Rudolfné javára C 58. sorsz. a. Oblatt Erzsébet 
jutalékára bekebelezett Özvegyi haszonélvezeti jogra 
tekintet nélkül.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vesz
prémben, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé
gében, Vár-u. 11., megtartására 1932. évi szept. 
hó 5. napjának délelőtt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési fel ételeket az 1881: LX. te. 150. § a 
alapján a következőkben állapítja meg: Az árve
rés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél ala
csonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XL1. te. 
27. §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a  kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
zetesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908 :XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni

Veszprém, 1932. február 26. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. U ngváry s. k.
tlkwezető. 167 kir. járásbirósági alelnök.

A  k S n y v iro d a lo m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 

kaphatók mm—
FODOR FERENC könyvkereskedésében.

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vármegyében.

A veszprémi kir. (bíróság, mint telekkönyvi halóság.

10.624— 1931. tkv. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Nattán Manó és József végrehajtatóknak Gro- 

nusz István végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönny vi hatóság a vég
rehajtató kérelme következtében elrendeli az újabb 
árverést 389 P 98 fill. tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett.

A veszprémi kir. járásbíróság területén levő, 
Peremarton községben fekvő s a peremartoni 172. 
sz. tkvi betétben A I. 1. 12. s. szám 542., 1150.,
1242., 1449., 1544., 1783., 1900., 2057., 2182,
2299., 2300., 2421. hrsz. alalt felvett Grónusz 
István nevén álló ingatlanokra, (szántó, rét a bel 
telkekben közép első dűlőben, ősi határa dűlőben, 
hollófai dűlőben, Bekefüzi kOzép rétek dűlőben, 
Lakóréti dűlőben, Szakadói dűlőben), 3794 P 50 
fillér kikiáltási árban; az ugyanazon telekkönyvi 
betétben felvett A II. 1—2. sor 698—1., 898—2. 
hrsz. alatt felvett (ház 219 ölsz. udvarral a Som
lóra járó dűlőben és szántó a Somlóra járó dű
lőben) Gronusz István nevén álló ingatlanokra 
1131 P 50 fill. kikiáltási árban. Az árverés nem 
érinti a Iperemartoni 172. számú tkvi. betétben 
A. I. 1—2. sor. sz. 698. (1, 698) 2. hrsz. ingat, 
lanokra C. 6 —7. sorsz. alatt 2032— 1929. tk. sz. 
végzéssel Gronusz Mihály és neje Gáspár Terézia 
peremartoni lakosok javára bekebelezett holtig tartó 
haszonélvezetet.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pere
marton községházánál megtartására 1932. évi jú 
lius hó 11. n ap ján ak  d. e. 9 ó rá já t tűzi ki és 
az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a 
alapján a következőkben állapítja meg :

Az árverés alá eső házingatlant a kikiáltási 
ár felénél, a többit a kikiáltási ár */3-ánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. te. 26. 
§ a). Az 5160—1931. M. E. számú rendelet 21. 
§ ában foglaltakra tekintetiel kimondja a telek
könyvi hatóság: a fent körülirt ingatlanokat Szűcs 
Ede Bankháza csatlakozott végrehajtató érdekében 
2200 P áron alul, Nattán Manó és József végre
hajtatóknak az 5777—1928. t. k. szám alatt be
kebelezett követelése behajtás érdekében 2600 P 
áron alul, Steiner Jónás és Fia cég csatlakozott 
végrehajtató érdekében 2680 P áron alul, a Vesz
prémi Székeskáptalan csatlakozott végrehajtató 
érdekében 3000 P áron alul, Nat'án Manó és Jó
zsef végrehajtató 1944—1931. sz. tk. alatt beke
belezett követelése érdekében 20.000 P áron alul, 
Vince Julianna csatlakozott végrehajtató érdekében 
20.900 P  áron alul, Németh István csatlakozott 
végrehajtató érdekében 23 000 P áron alul, Ga- 
landauer Ignác érdekében 23 800 P ón alul, Vesz- 
prémmegyei Vendéglős, Kávés érdekében 24 500 
P-őn alul eladni nem lehet.

Ha az árverésen elért összvételár az egyes 
végrehajtástól követelésének fedezete szempontjá
ból megállapított fenti összegeket meg nem Üti, 
úgy az árverés alá bocsátott egyes birtokrészle
tekre netán foganatosított árverés hatálytalanná 
válik.

Három szoba, előszoba és konyha,
s z é p  k o r to s  la k á s  
a  tis z tv is e lő te le p e n

nov. l-ére kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban. iss

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal 8zámitott óvadékképes értékpapirosba r» 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
leges birói leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételekéi aláírni. (1881: LX. te. 147., 150., 170. 
§ ;  1908: XLI. te. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senk i 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általai 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészileni 

Veszprém, 1932. évi január hó 25. napján.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry a. k.

Heller s. k. kir- jb. alelnök.
tlkvezetö 166

Magyar királyi honvédelmi miniszter.

43 607—11— 1932. sz.

V ersenytárgyalási h irdetés.
A m. kir. Honvédelmi minisztérium nyilvános 

versenytárgyalást hirdet a várpalotai gyalogsági 
lőiskola

víztároló medence óz 
vízszolgáltató 0

berendezés munkálataira.
Az ajánlatok f. évi junius hó  21.-én 12 

ó n k o r  a m. kir. honv. min. I I . osztályában (I. 
kerület Szent György tér 3. III. 18. sz.) fognak 
felbontatni, amikor az ajánlattevők, vagy igazolt 
képviselőik jelen lehelnek.

A szabályszerűen kiállított ajánlatok fenti na
pon a megadott helyen I I  óráig nyújtandók be, 
mely időpontig az előirt bánatpénzt is le kell tenni.

Az építési program szerint az építésvezetőség 
ezirányu felhívására legkésőbb 3 napon belül meg 
kell a munkát kezdeni és oly erővel folytatni, hogy 
az 1932. évi szeptember hó 1.-én teljesen készen 
legyen.

A részletes szállítási és munkafeltételek, költ
ségvetés, tervek, rajzok stb., valamint az ajánlat 
és szerződésminta a munkál hirdető fenti hivatal
ban a hivatalos órák alatt (12— 13) megtekinthetők .

Budapest, 1932. évi junius hó 1.-én.
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Rádiók, Írógépek,
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