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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Valótlan híresztelések.
Egy csökönyös, visszatérő híresztelés hetek 

ó ta  kormányválságról kolportál kombinációkat, 
am i bizonyos politikai körök kebelében gyakori 
szóbeszéd tárgya. Ez a híresztelés tudni véli, 
hogy gróf Károlyi Gyula egyrészt elkedvetlene
dett azok miatt a nehézségek miatt, amelyek 
m unkáját belpolitikai téren kisérik, másrészt 
misszióját befejezettnek látja, mert amikor vál
lalkozott háromnegyed évvel ezelőtt kabinettje 
m egalakítására, az volt a  célkitűzése, hogy a 
súlyos gazdasági válságba jutott ország pénz
ügyi helyzetét rendbe szedje, az adósságok fi
zetése terén megfelelő intézkedéseket léptessen 
életbe, s általában keresztül hajtson egy radi
kális takarékossági aktust, am ely — akkori ki
jelentése szerint — érinteni fog nemcsak min
den  foglalkozási ágat, de társadalm unk minden 
egyedét is. A válsághírek terjesztői úgy állítják 
be a  dolgot, mintha a  miniszterelnök bevégezte 
volna misszióját s most m ár megcsömörölve a 
politikai élettől, végérvényesen távozni óhajtana 
pozíciójából.

A közvélemény ezeket a  híreket meglehető
sen  tartózkodva fogadta, mert ez az  állítólagos 
visszavonulási kérdés nincs kellőleg indokolva, s 
egyébként) is azt tapasztalja és arról kap illetékes 
híreket, hogy a kormánynak esze-ágában sincs 
ilyen nehéz időkben lemondani, mert ennek 
okát sem látja. Egy kormány megbukhat, ha 
elveszti a  bizalmat, vagy az  eléje tornyosodó 
problém ák m egoldására vállalkozni nem haj
landó. Ha bonckés a lá  vesszük a jelenlegi 
helyzetet, nyugodt megállapítást tehetünk : nem
csak. hogy bizalmi krízis nincs, sőt az  egész 
ország közvéleménye a  legnagyobb megértéssel 
kiséri Károlyi Gyula miniszterelnök sziszifuszi 
m unkáját. Annak ellenére, hogy valóban nincs 
egyetlen tagja sem nemzetünknek, ak.t ne érin
tett volna a  ránkzudult gazdasági válság, mégis 
mindenki tudja, hogy ezért nem a  kormányt 
kell felelőssé tenni. 8 józanul gondolkozó em
ber ezt nem is teheti. Sőt. ha a környező 
állam ok helyzetét tekintjük, a  legteljesebb elis
meréssel kell adóznunk kormányunknak, hogy 
ezekben a  m egdöbbentően súlyos időkben eny- 
nyire is biztosítani tudta az  ország egziszten
ciáját.

Ha tehát bizalmi krízis nincs, akkor mi 
a z  oka hát, hogy nem akar megszűnni a  kor
m ányválság híresztelése? Ennek okát nem ne
héz megtalálni, ha szembeállítjuk a  forgalomba- 
hozott híreszteléseket gróf Károlyi Gyula — te- 

t a  legilletékesebb személy — kijelentésével. 
ugyanis nem  tud arról, hogy kormányválság  

volna. Mindenesetre különös, hogy mások job
ban  akarják tudni a  belpolitikai élet m ozzana
tait. mint az a  személy, akinek minden fontos 
m omentum a  kezéhez fut össze.

Hogy a politikai erők hogyan vélekednek 
a  jelenlegi kormány munkájáról, arranézve 
csak  a  költségvetési és  appropriációs vitát hoz
zuk fel, amikor Károlyi Gyula a  Ház túlnyomó 
nagy többségének bizalmi szavazatát nyerte el.

A megajánlási törvényjavaslat képviselőházi vi
tája azzal az eredménnyel járt, hogy a  bizal
mat ekkor is felkínálták a kormánynak. Hátra 
van még a  felsőházi vita, amely kétségen kí
vül ugyanilyen kimenetelű lesz. Ezekulán iga
zán érthetetlen volna a kormánynak felajánlani 
lemondását, mert ha a  népképviselet biztosítja 
szám ára a bizalmat, alkotmányos életünkben 
nem látunk okot arra, hogy még több bizalmi 
összetevőt igényeljen, mert az államfő bizalmát 
m ér a  kinevezés pillanatában elnyerte a  kor
mány s annak mind a  mai napig birtokában van.

Tehát nincs itt másról szó, mint arról, hogy 
bizonyos lélektani alapot akarnak teremteni a 
közhangulatban a  felvetett állítás csökönyös 
repetálásával. Furcsa dolog ugyan arra gon
dolni, hogy a folytonos ismétléssel elő lehet 
varázsolni, ami nincs. Napokon keresztül felszí
nen tartanak egyes neveket, akik a  kormány

alakítás várom ányosai volnának, s amikor ki
tűnik, hogy ezek erről semmit sem tudnak, elő
jönnek újabb nevekkel s a  hiresztelők arzenálja 
mintha kifogyhatatlan volna.

Az egészben csak az a  lényeg, hogy a 
közvélemény már igen tájékozott az  ilyen bel
politikai frontáttörési kísérletekkel kapcsolatban 
s egyáltalán nem hajlandó beugrani a  pohár 
vízben támasztott vihar izgalmainak, hanem  
nyugodtan szemléli az  eseményeket, s megvan 
győződve arról, hogy a kormány, h ivatása m a
gaslatán állva, tudja, hogy meddig köteles az  
ország érdekében irányítani hazánk ügyeit. Ez 
a  kötelesség most különösen nagy súllyal ne
hezedik vállára, mert külpolitikailag nagy ese
mények kapuinál állunk, amelyek átlépésekor 
nem szabad megtörténni annak, hogy hatalmi 
birkózás legyen afölött a  kérdés fölött, hogy ki 
lépje át annak küszöbét. (a.)

Angelo Rótta érsek Veszprémben.
Lelkes ünnepélyességgel fogadták a pápa követét — A megyéspüspOk s a  katolikus egy
házközség elnöke latinai, a fOlpán és a polgármester magyar nyelven BdvOzOlték. — A 
nuncius meglátogatta a Szent Vince Otthont, a kórházat és az apácazárdákaL — Hétfőn 

és kedden Tihanyban és Zircen volt
Az ósi Veszprém városnak kiemelkedő ese

ménye, a katolikus társadalomnak pedig bensősé
ges ünnepe volt a szentsiék követének három
napos lálogatása, amiről alábbi ludósitásunk szá
mol be.

Harangzúgás közben érkezett Veszprémbe 
múlt szombaton délután dr. Angelo /fólia érsek, a 
pápa magyarországi követe, akinek kíséretében dr. 
Cslszárik János c. püspök, meghat, miniszter, 
veszprémi kanonok és dr. Luttor Ferenc pápai 
prelátus, követségi kánonjogi tanácsos voltak. A 
város határánál dr. Berky Miklós polgármester fo
gadta - Serik  József kanonok-plébánossal — és 
rövid lalinnyelvü beszéddel üdvözölte, majd a 
nuncius, megköszönvén az üdvözlést, átült autó
jából a püspöki diszhintóra s kíséretével együtt, a 
föllobogózott városon s a várföl járónál fölállított 
díszkapun keresztül, az utcán várakozó nagy kö. 
zönség lelkes éljenzése mellett fölvonult a püspök
várba. Az első fogaton Homoky Béla rendőrtaná- 
csos haladt, ulánna a pápai követ bpesti kísérői
vel, végül a polgármester a kanonokplébánossal. 
Pontosan 6 órakor érkezett meg a menet a püspöki 
palotához, amelynek kapujában, a szikeskáptalan 
tagjai s a helybeli papság élén, dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök fogadla ünnepélyesen az apostoli 
szentszék követét, akit aztán klasszikus szépségű 
latin beszéddel köszöntött. A nuncius igen meleg
hangon válaszolt, majd nemsokára megjelent a 
püspöki palota fehér-sárga, piros-féhér-zöld slb. 
szinü zászlókkal, drapériákkal és lombokkal díszí
tett erkélyén és meghallgatta az Árpádházi Boldog 
Margit Vegyeskar által Kecskés Lajos karnagy ki
tűnő vezetésével elénekelt pápai és nemzeti him
nuszokat. Utánna pedig pápai áldást osztott, amit 
a Szentháromság-tér többizáz főnyi s a nunciust 
állandóan ünneplő katolikus közönsége térdre 
ereszkedve fogadott

Este fél 9-kor ismét megtelt, ezúttal zsúfo
lásig, a Szentháromság tér, ahova a helybeli da
lárdák lampionos menetben szerenádra, a veszp
rémi katolikus egyházközség pedig, a zászlóik alatt 
kivonult katolikus s más egyesületektől kisérve,

üdvözlésre vonultak föl. A szerenád hazafias és 
másfajta szép szerzeményekből összeállított mű
sorát, Gaal Sándor karigazgató vezénylésével, a 
királydijas Veszprémi Dalegyesület nyitotta meg, 
majd Rhosóczy Rezső és Balogh István karnagyok 
vezetésével a Veszprémi Polgári Dalegyesület és a 
Veszprémi Iparos Dalárda adott elő több számot. A 
kivilágított erkélyen megjelent pápai követ látha
tólag gyönyörködött az egész várat betöltő énekek 
szépségében, ami éppoly dicsőségére vált a dalár
dáknak, mint jeles karnagyaiknak. Ezután dr. J i ■ 
nosy József törvényszéki tanácselnök, a kát. egy
házközség elnöke intézett gyönyörű latinságu üd
vözlőszavakat a Szentszék kiküldöttéhez. Majd az 
egybegyült közönséghez fordulva, magyar nyelven 
folytatta beszédéi, s annak elején a katolikus ma
gyaroknak őseiktől öröklött, hagyományos hűségű 
fiúi hódolatát és ragaszkodását tolmácsolta a 
Szentszék felé, amelynek a magyar történelem 
folyamán irántunk tanúsított állandó jóakaratára 
és támogatására rövid visszapillantást vetett Az
után hangsúlyozva Így folytatta:

— A jelenben pedig a pápa őszentsége, 
amiként a világháború egész folyamán, már annak 
kezdetétől fogva, nem szűnt meg a béke létreho
zásán fáradozni, úgy most, az úgynevezett .béke* 
megkötése után, a világ diplomáciai tényezői kö
zött a legelsőnek hangoztatta s a legnyomatéko
sabban hangoztatja ma is a trianoni békediktátum 
tarthatatlan voltát, éa az ezáltal teremtett igazság
talanságok megszüntetése céljából, főként a mi 
szegény magyar hazánk megmentése érdekében, 
az 0 nagy erkölcsi tekintélyének egész súlyát állan
dóan latba vetni meg szűnik. Ez pedig szintén 
olyan töiténelmi tény, amely nemcsak minket ka
tolikusokat, hanem bármely vallásu, hazáját igazál 
szerető, öntudatos magyart kell, hogy az apostoli 
szentszék iránt hálára kötelezze.

— Nagy jelentősége van tehát a nuncius ur 
őnagyméliósága elhatározásának, amely szerint 
Csonka- Msgyarországot beutazva, hazánk helyze
téről magának közvetlen benyomásokat szerez 
avégből, hogy a szenlséges atyát arról minél ala-
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pótabban tájékoztathassa és így a valódi békének 
s a  magyar igazságnak agyét szolgálhassa. Ennek 
tudatában fokozott Örömmel üdvözöljük flnagy- 
méltóságát.

Szavai végén kéite a nunciust, hogy kérje a 
pápa áldását és buzgó imáját Nagy-Magyarország 
föltámasztásáéit. A szárnyalóan szép beszédet 
hosszas, viharos éljenzés kisérte.

Majd Angelo Rótta nuncius válaszolt ola
szul, amit Rótt Nándor megyéspüspök tolmácsolt.^

— Nagyon meghatóba — mondotta — a 
kedves figyelem és a meleg fogadtatás, aminek 
szépsége reményeit meghaladta. Tudja, hogy ez 
nemcsak az ö, hanem a szentatya személyének 
szólt és annak a hithűségnek tulajdonítható, ami
vel a veszprémi katolikusok ószentsége személyét 
körülövezik. Ezután megköszönte a dalárdáknak 
és vezetőiknek a szerenádot s miután ezek, kí
vánságára, elinekeltik a magyar „Himnusz“-t, a 
nuncius, a közönség riadó éljenzésétől kisérve, 
magyarul harsányan kiáltotta:

— Éljen Magyarorsiág I
Vasárnap reggel a nuncius, az ugyancsak 

zászlóik alatt fölvonult egyesületek s a közönség 
sorfala között, teljes egyházi omálusban a székes
házba vonu l s ott a kíséretében volt kanonokok 
és többi papok segédlet: mellett ünnepi szentmi
sét pontifikált, majd isméi pápai áldást osztott. 
Mise alatt az Árpádházi 8  Margit Vegyeskar adott 
elő igen szépen egyházi énekeket.

Istentisztelet végeztével a püspöki palota nagy 
fogadótermében a veszprémi hatóságok és hivata
loknak mintegy száz tagú küldöttsége tisztelgett 
a főispán vezetésével, az apostoli követ előtt, s 
elsőnek dr. Kenessey Pongrác főispán gyönyörű 
gondolatokkal fejezte ki Veszprémmegye tisztikara 
és valamennyi állami hatósága üdvözletét.

— Muncipiumunk eredete — mondotta — 
visszanyulik a magyar keresztény egyház fölépíté
sének idejéig. A II. Szilveszter római pápa aján
dékozta magyar szent korona nem csupán drága 
klenódium s nagybecsű ereklyi. nmünk, hanem 
egyben történelmi alkotmányunk élő, üde jogfor
rása, amely ezer év óta táplálja és élteti ezt a 
nemzetet. Miként első nagy királyunk egyik kezé
ben az államiság jogara, másikában az apostoli 
kettős kereszt tündökölt, azonképen ma is a tör
vénytiszteleten nyugvó alkotmányosság, a keresz
tény hit alkotta tiszta erkölccsel egybeforrva, a : a 
sziklaalap, amelyen állunk, s amelyen lántoritha- 
tatlanul maradva, mint kipróbált őrszem Kelet mes- 
gyéjén kulturhivalásunkat betölthetjük. Ebben a 
tudatban ma is erős hittel és bizakodó reménnyel 
tekintünk eleinket a civilizáció útjára vezető lelki 
hatalmasság felé, hogy igaz ügyünket ujbó1 i 't '. j -  
rolva, elősegíteni fogja azt a munkát, hogy ez a 
nagy ideálokért küzdő nemzet nemes misszióját 
múltjának és önérzetének megfelelően teljesít
hesse,

— A keresztény vallás legszebb tanítása a 
hit, remény és szeretet. Soha e nemzetnek na
gyobb szüksége uekre nem volt, mint ma. Hitre 
az Istenben, reményre a jobb jövőre és egymás 
iránti szeretetre. Amidőn nagyméitóságodat várme
gyénk területén szívből üdvözöljük, meg vagyunk 
győződve, hogy excellenciád is ezektől az eszmék
től áthatva fejti ki nagyértékü működését, s ez 
megnyugvást és előnyt hoz e sokat szenvedett és 
szenvedő országra.

Ezután Berky Miklós polgármester tolmá
csolta szép szavakkal Veszprém város hálás kö
szönetét a pápa és a nuncius Magyarország iránt 
való jóindulatáért.

— Ez az ezeréves, ősi város — mondotta — 
az elsők között volt, amelyre Szent István a ke
resztet fölfűzte, s annak jegyében, a többi magyar 
erősségekkel együtt, hosszú időn át védte a nyu
gati kereszténységet Kelet ellen. Százmilós népek 
viharzó tengerében ez a város is szilárd hitlel és 
bizalommal megállta helyét, mint a parányi magyar 
nemzetnek a tagja, azért igazsága tudatában re. 
ménykedve tekint ma oda. ahonnnan megé.tést és 
támogatást nyerhet.

A nagy tetszéssel kisért üdvözlésekre a pápa 
követe, a megyéspüspök tolmácsolásában, melegen 
válaszolt.

— Legyenek meggyőződve — mondotta —, 
hogy a szentszéknél befolyását mindenkor Ma
gyarország javára fogja érvényesíteni. De erre nem 
is igen van szükség, mert a Szentalya jól ismeri 
a  magyar népet és tisztában van Magyarország
nak nagy jelentőségével, amely abban áll, hogy 
— miként a múltban — ma is védőbástyája a

világnak a Keletről beáradó káros eszmékkel szem
ben. Ő maga pedig annyira megszerette a ma
gyarokat, hogy saját elhatározásából nem is fog 
innen elmenni.

Hosszantartó, tüntető éljenzés követte a nun
cius szavait, aki azu'án lakosztályába vonult, majd 
látogatást letl a főispánnál, polgármesternél s az 
egyházközség vil. elnökénél. Délben, a hivatalve
zetők részvételével, diszebédd volt a liszíelelére, 
amelyen Rótt Nándor püspök köszönlölt: föl ola
szul magas vendégét!, aki szintén anyanyelvén vá
laszolt.

Délután a nuncius — a megyéspüspök, a 
polgármester, a rendőrfőtsnácsos slb. kíséretében 
— meglátogati a Szent Vince Otthont, ahol az 
egész választmány élén Homoray Béla, a Szent 
Vince Egyesület világi elnöke fogadta, majd egy 
kis gondozott gyermek üdvözölte. Az érsek sze- 
retettrl szemlélte az éppen megozsonnáztatolt 
apróságokat s legteljesebb elismerése kifejezése 
mellett távozott. Éppúgy, mint utánna a városi 
kórházból is, ahol meg dr. Wallner Emil igazgató
főorvos vezetésével, az egész orvosi kar kalauzo
lása mellett, a betegeket látogatta meg.

Ezután az Angolkisasszonyok „Sancts Maria“ 
intézetében tett lálogatást s ilt a templomajtihan 
dr. Simon György prelálus-kanonok, az intézet 
igazgatója, dr. Gtadovicz József képzőint. hittanár, 
a templom lelkésze, Gottheb Borbála rendfőnöknő 
és Ghtmessy Mária intézeti főnöknő fogadták. Az 
ol ár előtt végzett rövid imádság után, a fehérbe 
öltözött elemisták angyal seregétől körülvéve, a má
sodik emelt; , pápai, intézeti és nemzed színektől 
ékes díszterembe vonult, ahol kedves kis ünnepély 
folyt le, amelyen az Oltáregyesülel, a kis és nagy 
Mária-kongregációk tagjai is jelen voltak. A pápai 
himnusz után Fiilöp Mária tanitónőjelölt német 
nyelven tolmácsolta hódolatukat a pápának, majd 
szép tearózsa-csokrot nyújtott át a nunciusnak. 
Muics Szilvia szépen zongorázott, az énekkar pe
dig, Gaat Sándor zenetanár vezetésével, irredenta 
dalokat és a ,Himnusz“-t énekelte. Angelo Rótta 
szintén németül köszönte meg a szép ünnepséget, 
s megígérte, hogy a növendékek hűségnyilatkoza
tát eljuttatja a szentatyához, akinek áldását adta 
reájuk. Az intézet megtekintése után a gyermekek 
virágzápora és éljenzése közben távozott.

Hasonlóan kedves jelenetek közölt folyt le 
látogatása az Irgalmasnővőrek intézetében, ahol 
meg a kedves nővérek, az elemi és polgári isk. 
növendékek élén, valamint a Szeretetnék Egyesü
lete és a Mária Társulat tagjai körében Popper 
Kerubina főnöknő fogadta a magas vendégel. A 
Mária Társulat éneke után két kislány mondott 
köszöntőt magyarul és németül s egy-egy csokor
ral kedveskedtek a nunciusnak és a megyés, 
püspöknek, akik azt szeretettel köszönték meg. Az 
intézet megtekintése után a pápai himnusz hangjai 
mellett távozott a szentszék követe, aki mindkét 
apácazárdában tapasztaltak fölött örömének és 
megelégedésének adott kifejezést.

Angelo Rótta érsek hétfőn Bfüredel, a ti
hanyi bencésapálságot és a felsőőrei prépostot 
kedden pedig a zirci apát Ságot látogatta meg 
majd Zircről Bpestre utazott.

Elsőrendű márkájú

fényképező gépek,
valamint az összes

fotócikkek
kedvezS fizetési feltételek mellett

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- és fotócikk-kereskedésében Veszprém.

Telefon 54.
i i i a  n r r n r g  ■■■■■■■■■■■■■■ , .

Milyen kedvezményeket kapnak 
a földhözj uttatottak ?

Milyen kedvezményt kap az a földhözjutott, 
aki továbbra is törlesztő részieket fizet ?

(Folytatás és vége.)

A földhözjulolt gazdának szabad választása 
van, vaj|on ezután is törlesztő részleteket akar-e 
fizetni, vagy pedig ezek helyett igénybe veszi-e a 
használati díj kedvezményét. Aki ez utóbbi ked
vezményt nem kívánja igénybe venni, hanem to
vábbra is a lőrlesitő részleteket fizeti, az ebbeli 
szándékát legkésőbb ezévi julius 15.-ig jelentse 
be a községi elöljáróságnál. Aki az 1932—1034. 
évre is kívánja fizetni a törlesztő részleteket, annak 
a folyó 1932. évi törlesztő részlel egvharmada 
elengedtetik. A megmaradó évi törlesztőrészleteket, 
ha azok összege a 200 P t meg nem haladja, 
egy összegben, augusztus 15 -ig, ha pedig a tör
lesztő részlet évi összege a 200 P-t meghaladja, 
két részletben és pedig felerészben május 15.-ig, 
felerészben október 15.-ig kell fizetni. Viszont az 
1929—1931. évi törlesztő részletekből az egyhar- 
madrész levonása után még fennálló és 10 év 
alatt fizethető hátrátékbót egy évre eső részletet 
kamatmentesen lehet fizetni. Az 1929—1931. évi 
tőketörlesztő részletek egyharmadrészének elenge
dése folytán mutatkozó túlfizetés az évi törlesztő 
részletekbe tudalik be. Ha tehát valaki már mind 
a hirom évi törlesztőrészleté; befize t:, az 1932. 
évre törlesztő részletei egyáltalán nem fizet többé.

Különösen felhívjuk a földhözjutlatott gazdák 
figyelmét arra, hogy aki továbbra vállalta a tör
lesztő részletek fizetését, tehát nem veszi igénybe 
az évi használati dij kedvezményét: az többé ké
sőbb sem térhet át a törlesztő részlet fizetéséről a 
használati dij fizetésére. Ha tehát a töieszlő rész
telek egyharmadrészének elengedése dacára aföld- 
hözjutótt gazdának olyan hátraléka mutatkoznék, 
amelynek egy évre eső részletét, tehát egytizedét 
és a folyó évi törlesztő résztelet ebben az évben 
elörnláthatóan nem tudja meg fizetni, úgy ez a 
gazda saját érdekében ne vállalja a báron évi 
átmeneti időre a törlesztő részletek tzvábbi fize
tését, hanem vegye igénybe a használati dij ked
vezményét. Különösen kiemelendő, hogy a haszná
lati dijon, illetőleg a törlesztő részleten felül a 
a juttatott ingatlant terhelő adókat is évenkint pon
tosan köteles a földhözjutott gazda megfizetni. (A 
földadó a folyó évre szünetel, tehát ezt nem kell 
fizetni.)

A kedvezményes fizetési módozatoknak ezentúl 
minden földhözjutott a legnagyobb pontossággal 
fegyen eleget, mert aki ezt ezentúl oktáber 15.-ig 
elmulasztja, az ki fog  mozdittatni. Ezek a kimoz
dított, földhözjutott gazdák a legközelebbi öt éven 
át megüresedett ingatlant még haszonbérbe sem 
kaphatnak. Viszont azoknak a földhözjutott gaz
dáknak elsőbbségi igényük lesz a megüresedett 
ingatlanokra, akiknek semmiféle hátralékuk nincs 
az esedékessé vált törlesztő részletek megfizetésé
ben. Ha ilyen vevő nem jelentkezik, úgy a meg
üresedett ingatlant a megváltást szenvedő régi 
tulajdonosnak lehet visszaadni, aki a megváltási 
ár már kifizetett részének visszafizetésére kötelezi 
magát.

A házhelyekre vonatkozólag a rendelet akként 
intézkedik, hogy ezeknek megváltási árát, valamint 
az 1929—31. évi törlesztő részletekből fennálló 
hátralékokat a házhelyekhez jutott gazdák 20 évi 
részletben, éspedig minden év október hó 1.-ig 
kötelesek törleszteni. Ez igen nagy előnyt jelent 
az eddigi állapottal szemben. Eddig ugyanis a  
házhelyhez jutott gazda a törlesztő részletet a föld 
törlesztő részleteivel együtt tartozott fizetni é t így 
mindig az a veszély fenyegette, hogy ha a föld
ből kimozdítják, úgy a hátból is távoznia kell és 
hajléktalanná válik. A rendelet most elviiasztja a 
házhely megfizetését a földre vonatkozó törlesztési 
részletek fizetésétől, úgy, hogy ha a gazda eleget 
tesz a házhely megváltási árának fizetésére vonat
kozó 20 esztendei részlettörieszlésnek, — ami 
csak elenyésző csekély összeget jelent, — úgy 
nem lehet ót házából kimozdítani, még akkor sem, 
ha hátraléka miatt esetleg a földjéből ki kelt moz
dítani. Ez a rendelkezés tehát a családi hajlik 
biztonságát szolgálja. Minthogy a házhelyek meg
váltási ára országos átlagban csak 290 P-re rúg; 
nyilvánvaló, hogy ez összeg évente fizetendő hu
szadrészéi, még a legszegényebb földműves i i  
meg tudja majd fizetni és igy elsimult feje felül az 
a veszély, hogy családjával hajléktalanná válhalik.
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A használati -díjfizetés kedvezményét a kö
zép- és mintabiitokok nem vehetik igénybe, ellen
ben a tőkerészletek egyharmadának elengedésére, 
valamint az esetleges hátraléknak tiz évi részle
tekben való törlesztésére és a törlesztS részletek 
fizelésére nézve ismerteiéit kedvezmények ezekre a 
birtokokra is szólnak.

A m egváltási á r  ú jab b  m egállapítása.
Ha a földhözjutott ingatlanának megváltási 

ára a kataszteri értékel meghaladó összegben lelt 
megállapítva és a megváltási ár az 1931. évi de
cember hó 31.-i állapot szerint kimutatott katasz
teri tiszta jövedelem alapján kiszámilotl kataszteri 
értéket is meghaladja, a földhözjutott legkésőbb 
1932. évi junius 30.-ig az Országos Földbirtok
rendező Bíróságnál a vételár újabb megállapítását 
kérheti. Errenézve, valamint a rendeletben foglalt 
összes egyéb kedvezményekre nézve a felvilágosí
tások a községi elöljáróságtól, illetve az adóhiva
taltól szerezhetők be.

Hogy a használati dij kedvezménye pénzben 
kifejezve mekkora könnyebbséget jelent az eddigi 
állapottal szemben, azt a következő számit Is mu
tatja : Eddig 10 koronás kataszteri jövedelem mel
lett a földhözjutott gazda törlesztő részlete évi 
32 P  40 fillér volt. Ehelyett a következő három 
évben évente csak 12 P  t kell fizetnie. Ha pedig 
eddig hátralékban maradt 1929 óla a törlesztő 
részletekkel, úgy ma már esedékes tartozása 97 P 
20 fiit. volna. Ennek egyharmadrészét elengedik, 
hálrálékos tartozása tehát 64 P  80 fill. marad, 
amely hátrálékot a rendelet szerint 10 év alatt 
törlesztheti, tehát évente 6 pengő 40 fillért kell 
fizetnie, a 12 pengő fenti használati díjjal együtt, 
tehát évi 18 pengő 48 fillért, az ereded 97 pengő 
20 fillér helyett.

*

A községi elöljáróságok kötelesek minden 
földhözjuttatoltat a rendeletben adott kedvezmé
nyekről értesíteni.

Képviselői beszámolók.
Schandl Károly és H olltscher Károly kerü le

teikben.
Devecserből jelenük: Dr. Schandl Károly ny. 

államtitkár, a devecseri kerület nagy népszerűség
nek örvendő országgyűlési képviselője folytatta 
választóközségeinek meglátogatását és vasárnap is 
több községben tartott rövid tájékoztató beszédet, 
amelyben utalt a gazdasági világválságra. Állást 
foglalt az őrlési tanúsítványok rendszere ellen, 
mert minden intézkedést mellőzni kell, ami fölös
legesen zaklatia a falu népét. Ha Lausannebán a 
nagyhatalmak gyökeresen nem segítenek KOzép- 
Európa sorsán, az olasz barátságot kell sürgősen 
fölhasználni. A boletla csak a gabonatermelő gaz
dát segíti, de az állattenyésztő dunuáituli gazdá
kat csak úgy tudjuk megmenteni, ha fölöslegünk 
kivitelével az dtlatdrakat javítjuk. Ausztria és Cseh
ország elrárkózása után csak egy ul van erre 
nyitva: az Olaszországgal valő közös vámterületet 
kell mielőbb megteremteni. Mussolini gyors segít
sége mentheti csak meg a magyar állattenyésztést. 
A választók teljes megértéssel és nagy lelkesedés
sel fogadták képviselőjük beszédét és őszinte bi
zalmukról és ragaszkodásukról biztosították Schandl 
Károlyt.

Zircről jelentik: Holitscher Károly gazd. fő
tanácsos, a zirci kerület képviselője vasárnap dél
után Olaszfaluban tartott beszámolót. A népszerű 
képviselőnek a kántortanitó 3 éves kislánya és egy 
iskoláslányka csokrokat nyújtottak át, majd Csoko- 
nay Zsigmond ciszt. esperes szívélyesen üdvözölte 
és köszönetét mondott neki azért a fáradhatatlan 
munkáéit, amit a parlamentben és a különböző 
gadasági szervezetekben oly elismerésre méltóan 
kifejt. Miután a r. k. férfikar Erdősy András kán
tortanitó vezetésével elénekelte a „Hiszekegy*- 
-et, Holitscher Károly körülbelül ötnegyedórás be
szédben fejtegette a gazdasági helyzetet, vázolta 
a  bajokat, de megmutatta a válságból kivezető 
utakat is. Meggyőző erővel hirdette, hogy lesz fe l
támadás a gazdasági válságbői. Beszéde végén 
felvilágosítást adott a legaktuálisabb kérdésekről 
is, mint a földleherrendezés, a földhöz juttatoltak 
megsegítése és a terményéitókesités. A nagyszámú 
válaszlópolgárság a beszámolót feszült figyelemmel 
hallgatta és lelkesen megéljenezte. Az énekkar ha
zafias dala után Csokonay Zsigmond esperes meg
hatóban mondott köszönetét a község nevében a 
szeretett képviselőnek, akinek minden szava —

úgymond — gyógyító balzsamként érte a megseb
zett sziveket. A falu lakosságának bizalmáról és 
ragaszkodásáról biztosította a fáradhatatlan képvi
selőt, akire Isten áldását és erősítő kegyelmét 
kérte, hogy össze ne roppanjon a sok teher alatt, 
amit oly áldozatkészen vett magára. Majd még 
egy csokrot kapott a képviselő, aki ezután látoga
tásokat végzett a község vezető személyiségeinél.

H Í R E K .
— Uj plébánosok. A veszprémi megyés

püspök Németh János veszprémi karkáplánt, a 
székeskáptjlan kegyúri bemutatólevele alapján, 
Balatonszabadira, — Szalay László eddigi bala- 
tonszabadl ideiglenes adminiszt á'ort pedig Tal- 
liándörögdre plébánossá nevezte ki.

— Lelkészválasztás. A vasárnap tartott 
egyházi közgyűlésen záródon le az ösküi evangé
likus lelkészválaszlás, aminek eredményekép lel
késszé egyhangúlag Csillag Ferenc ösküi admi
nisztrátort választották meg.

— Egyházi hírek. A veszprémi megyés- 
püspök Gazdag Ferenc nagykanizsai püspöki biz
tost és Padányi Sándor inkei plébános, ezüstmi- 
sés áldozópapo! a püspöki tanácsosi címmel tün
tette ki, ami nevezetteket a piros derékszalag vi
selésére jogosítja föl. A megyéspüspök továbbá a 
halálozás folytán megüresedett lítrányi plébánia 
vezetésével dr. Végh József somogysámsoni káp
lánt bízta meg, Dörnyey Imréi pedig a talliándö- 
rögdi plébánia ideiglenes vezetése alól fölmentette 
és Szentbékállára helyezte vissza káplánnak.

— Szent Ferenc harm adrend jének  ün
nepe. Kedves ünnepséget rendezett a Szent Fe
renc veszprémi harmadrendje Szent Antal napján, 
amikor a jólelkü terciáriu30k 100 szegényt vendé 
geltek meg bőséges ebéddel éska'áccsal. Az ebé
den megjelent és a jóétvágyu gyermekekkel szere
tetteljesen elbeszélgetett Krdnilz Kálmán félsz, püs
pök, P. Horváth József ferencrendi háifőnök ésP . 
Deák Szulpic rendi igazgató, aki megköszönte a 
szegényeknek azt az örömet, hogy a terciáriusok 
Krisztust falhatták vendégül asztaluknál. Köszöne
tét mondott ezenkívül a konyha körül szorgalmas- 
kodó harmadrendi testvéreknek is, akik boldogan 
kérték Szent Antalt, hogy máskor is segitse őket 
hasonló jócselekedet gyakorlásához.

— A pápai plébános papi jubileum a.
Pápáról jelentik: A pápai katolikus egyházközség 
képviselőtestülete kiváló lelkészének, Msgr. Németh 
József apálplébános pappá szentelésének 25. év
fordulója alkalmából díszközgyűlést rendez Péter- 
Pál napján, a bencés-gimnázium nagytermében, 
amikor ünnepélyes keretek között fogják üdvözölni 
a hívei szeretetélől övezett lelkipásztort. A köz
gyűlésen részlvesz valamennyi fel ékezet s maga a 
hivatalos város is.

— D íszpolgárrá vá lasz to tt nyugalm azott 
tan ító . Ndgyvdzsonybil jelentik: Igen szép és 
meleg ünnepséget rendeztek Nemesleányfaluban 
Halász János, a nemrég nyugalomba vonult evan
gélikus igazgató-tanító tiszteletére, akit a község 
érdemeiért díszpolgárává választott, a bajorok és 
németek pedig, mint volt magyar bajlársukat, há
borús emlékéremmel tünteltek ki. Nagy Lajos, a 
zalai ev. egyházmegye esperese, dr. Berzsenyi Jenő 
egyházm. felügyelő s a községbeliek jelenlétében, 
emelkedett szellemű beszéd kíséretében tüzle az 
érmeket a Ferenc József rend mellé, az ünnepelt 
mellére, aki hazafias érzésű, hálás szavakkal mon
dott köszönetét. Ezután Winkler József körjegyző, 
Halász János érdemeit méltató szavakkal, átadta 
Nemesleányfalu díszpolgári oklevelét, végül Kovács 
Sándor tanitóegyesületi elnök üdvözölte a lelkesen 
ünnepelt nyug. ig.-lanitót.

— Felhívás a  31. es B ajtársi Szövetség 
tag ja ihoz. Bajtársak! A volt m. kir. 31. honvéd 
gyalogezred 1914. évi hadtörténelme elkészült. A 
többi évek megírása most van folyamatban. Fel
hívom a bajtársakat, hogy jelentsék be, ki melyik 
évben, hol és mikor kapta kitüntetését, hol sebe
sült és hol került hadifogságba ? Erre azért van 
szükség, hogy nevüket méltó módon megörökít
hessük. A bejelentést a bajtársi szövetség ügyve
zető elnökének, Veszprémvármegyei vitézi székhez 
címezzék egyszerű levelezö-Iapon. A Bajtársi Szö
vetség ügyvezető elnöke.

Arany- és ezüst-
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

— Az Á rpádházi Boldog M argit V egyes- 
kar kiváló m űködése. A múlt szerdán tartotta 
a helybeli Árpádházi B. Margit Vegyeskar köz
gyűlését Serák József kanonok-plébános elnöklé
sével, aki megnyitójában reámulatolt, hogy az alig 
egy éve megalakult egyesület lelkesedése nem volt 
szalmaláng, hanem komoly elhatározás. Ezért első
sorban Kecskés Lajos székesegyházi főkántor, a 
buzgó odadással s kitűnő szakértelemmel működő 
karnagyuknak, majd az egyesület tagjainak és pád- 
fogóinak mondott meleg köszönetét. Az elnök 
megállapításait alátámasztotta dr. Nagy László tit
kár jelentése, amiből kitűnt, hogy a fiatal egye
sület már tizenötször szerepelt nyilvánosan nagy
szerű sikerrel, s különösen a katedrálisban ren
dezett egyházi hangversenyével szerzett magának 
nagy dicsőséget. A különböző jelenlések után a 
közgyűlés köszönetét szavazott támogatásukért Ha- 
nusz Albin karkáplánnak, Ritter Lőrinc székes- 
egyházi karnagynak és Kocsuba Elemér gyógy
szerésznek s mindhármukat tiszteleti taggá vá
lasztotta.

— D alosünnepély D evecserben. A Vesz-
prémvárm. Népműv. Bizottság vasárnap Devecser
ben rendezte utolsó körzeti dabsűnnepélyét az 
Ajka Csingervölgyi Bányász Énekkar, a Devecseri 
r. k. Daloskör. a Márkói r. k. Énekkar és a Vá- 
roslődi r. k. Énekkar közreműködésével, amelyeke! 
az állomáson a Devecseri Daloskör fogadott da
lostestvéri szeretettel. Ezután a dalárdák istentisz
teleten vetlek részt, majd a temetőben megkoszo
rúzták a proletárdiktatúra vértanúinak sírjait. Itt 
Alasz Miklós plébános mondott megható beszédet, 
az összkar a ,Hiszekegy"-et és a „Himnusz*-!, a 
devecseri dalosok a „Nem, nem sohá*-t énekelték. 
A Lövészkertben lefolyt dalcsünnepétyen Szabi 
Ferenc főjegyző melegen köszöntötte a központ 
kiküldötteit és a dalárdákat, amelyek ezután el
énekelték verseny- és szabadkaraikat. A mindunta
lan fölzugó tapsorkán méltó jutalma volt a fá-

Aki Ízléses névjegyet, nyomtatványt ,  
vagy levélpapirost kiván nyomatni, aki 
üzletének forgalmát körlevelek által fel
lendíteni kivánja, aki szép és diszes 

plakátot kiván nyomatni, forduljon a

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 
és jutányos árajánlat mindennemű nyom
tatványra, plakátra, névjegyre és egyéb 

nyomdai termékre.
!  ■  ■  á  ■  ■  ■  I .............................. I l i .......................... .....
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Magyar nóták
Tánc-slágerek

leszállíto tt árban , 
I*— P. katalógus ingyen.
Fodor Ferenc zeneműkereskedésében.

radságos, de eredményes munkának, amit Németh 
Lóránt, Pauer István, Steixner István és Magyar Ká
roly tanító-karnagyok dalárdáikkal együtt végérték. 
A bírálók: Szabó Sándor törvsz. tanácselnök, Gaal 
Sándor kiráiydijas karnagy és Rhosóczy Rezsfl nép- 
műv. tilkár, a dalosünnepélyek ügyeskezü rendezője 
is elismerésüket és megelégedésüket nyilvánították. 
Szabó Sándor pedig, aki a díszokleveleket kiosz
totta, külön is kiemelte a németajkú dalosok kiváló 
szereplést. Az összkar a „Himnusz“-szal zárta 
be a szép dalosünnepélyt, amelyen Devecser éa 
kornyéke egész inteligenciája részlvett.

— Filléres gyors Zircen. Zircről jelentik: 
Vasárnap ragyogó nyári napon érkeztek meg a 
fillóres gyors utasai Zircre. Az állomáson, impozáns 
kOzOnség élén, Holitscher Károly csetényi földbir
tokos, országgy. képviselő fogadta őket meleg sza
vakkal. A 650 főnyi utazóközönség, a Cuha völgye 
utfn, a zirci templom, kolostor és angolpark ér
tékeit, szépségeit élvezte. Délután kirándulások 
voltak a környékre. A látottak hatása alatt 28 csa
lád határozta el a Zitcen való nyaralást. Este fél 
9-kor utaztak el a mielőbbi viszontlátás remé
nyében.

— Huszonötéves tanári jubileum . Pápáról 
jelentik: Láng Károly oki. polg. iskolai lartár, a 
pápii iparostanonciskola rendes tanára, ez évben 
töltötte ba tanári működésének 25. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az iparostanonciskola tanári 
záróülésén Bodolay Jenő igazgató melegen üdvö
zölte a deték pedagógusi, negyedszázadon ál nagy 
buzgalommal teljesített kulturális munkájáért. Az 
elismerő szavakért a jubiláns meghatva mondott 
köszönetét.

— „A gárdista" nem hős katona, hanem a 
premier-mozi egyszerű, de szép kis jegyszedőiá- 
r.ya, aki tarsolyában hordja a marsallbotot. Egy 
kis hazugság, egy kis illuziónyujlás által „nagy 
nő" lesz és a siker utján csak egy szalmaszálon 
torpan meg, azon, hogy karrierjének első lépése 
hazugságon alapult. A regény Írója a Nyíl olvasói 
előtt jól isméit, sőt kedvelt: Killer Andor, akinek 
uj munkája is kedvenc olvasmánya lesz az o l
vasóknak.

— É rettségi az Angolkisasszonyok ke
reskedelm i iskolájában. Az Angolkisasszonyok 
veszprémi intézetének női kereskedelmi iskolájában 
junius 9 —11. napjain voltak az érettségi vizsgá
latok dr. Kása Kálmán min. tanácsos, miniszteri, 
és dr. Simon György pretátuskanonok, püspöki 
biztos elnöklésével. A vizsgálaton megjelent dr. 
Rótt Nándor megvéspüspök is, aki az érdeklődé
sét megköszönő Laucsek Róza lendületes szavai 
után főpapi áldását adta a tanulókra. Az érettsé
git tett növendékek nevében Velty Kató mondott 
hálás köszönetét a velük tizenkét éven ál önzetlen 
odaadással fáradozott máteroknak, majd vizsga 
után családias uzsonna volt a kertben. A 28 vizs
gázó közűi jelesen feleltek m eg: Aszalay Erzsébet, 
Halász Mária, Jakab Erzsébet, Laucsek Róza, Risz- 
ner Stefánia, Spitz- Skála Mária, Süveges Ilona, 
Török Mária, Velty Katalin, Vincze Antónia, Visz- 
kok Id a ; jól feleltek m eg: Derera Éva, Kollin 
Ilona, Kovács Piroska, Lovrek Mária, Márton Mag
dolna, Némethy Olga, Ornslein Magdolna, Pfléger 
Teréz, Steindl Gabriella, Szakály Márta, Winter 
Ida ; megfeleltek: Bertalan Margit, Jenei Gizella, 
Nagy Erzsébet, Simon Jolán, Viszkok Irén.

— Póstaau tóbusz jára t B alatonalm ádiba. 
A veszprémi póstafönökség közli: Veszprém és 
Balatonalmádi között julius I.-től augusztus 31.-ig 
bezárólag, fürdőzésre alkalmas napokon, pósta- 
autóbuszjáralok közlekednek. Az autóbusz Vesz
prémből indul: 1400, 17 00, Szentkirályszabad
jára érk .: 14 14, 17 14, Vörösberénybe é . : 14 25, 
17 25, Balatonalmádiba é . : 14 30, 17 30. Vissza
indul: 19 30, 23 30, Vörösberényből i . : 1935, 
23 35, Szentkirályszabadjáról i . : 19 46,23 46, Vesz-

grémbe é . : 20 00 és 24 00 órakor. A menetjegy 
.-almádiba 0 80 P, menettéiti jegy 150 P. A 
második helyen közölt járatok csak vasár- és fln- 

■epnapokon közlekednek.

— P ropaganda  előadás a  Balatonról.
Nagysikerű előadást tartott a múlt pénteken este, 
a Petöfi-szinházban, N. Szabó Dezső, a Balaton 
ismertnevü, kiváló Írója. Szépszámú közönség előtt 
tárta elénk a Balatonnak csodálatos természeti ér
tékeit, történeti emlékeit, műkincseit s a balatoni 
nyaralás páratlan előnyeit. Majd nemzetgazdasági 
szempontból statisztikai adatokkal bizonyította be, 
hogy a külföldi fürdők és nyaralóhelyek igénybe
vétele milyen káros pénzügyi következményekkel 
jár az országra nézve. A rendkívül értékes, vetített- 
képekkel kísért és évek hosszú során át leszűrt ta
pasztalatok alapján megtaitott előadás igen mély 
nyomokat hagyott az érdeklődőkben és reméljük, 
hogy ez is újabb híveket szerzett a balatoni nya
ralásnak.

— A kék A dria partjá ra , a Dalmát ten
gerpartra ezen a nyáron is megrendezi tanulmány- 
utját augusztus 1— 15.-ig a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetsége. Útvonal Belgrád, Serajevo, 
Ragusa, vissza Spalatoig hajón s Zágrábon át 
Bpestre. Az útiköltség és a tengerparton 10 napi 
teljes ellátás összköltsége 130 P. Elsősorban ifjak 
és leányok vehetnek részt a tanulmányúton. Rész
letesebb felvilágosítást küld a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetsége, Bpest Horánszky-u. 2 6 .1.9.

V eszprém  várm egye területére k ö rze tk ép 
viselőt keresünk szépirodalmi-, divat-, kézimunka-, 
gyermeklap terjesztésére. Kamoly havi kereset biztosítva. Fel
tételek megtudhatók:MAGYAR URIASSZONVOK 
LAPJA Kiadóhivatala Budapest, VI. Jőkai-u. 37. 170

— H ázasság. Fodor Lili Veszprém és dr. 
Steiner Miklós orvos Cleveland, junius 19.-én há
zasságot kötöttek Veszprémben. (Minden külön 
éitesités helyett.)

— Ügyvédi irodaáthelyezés. Dr. Sdndorfi
Kázmér ügyvéd irodáját Rákóczi-tér 8. szám alól 
a legközelebbi napokban Horthy Miklós-utca 8. 
szám alá helyezi át. 183

— C serkésztáborozás. Ajkáról jelentik: A 
veszprémi kegyesrendi gimnázium Szent Imre- 
cserkészcsapata dr. Csaba Jenő tanár, parancsnok 
vezetésével, múlt pénteken kezdte meg táborozá
sát az Ajka községgel hnláros vallásalapilványi 
erdő u. n. „Köleskepe árok“-jában. A 45 főből 
álló csapatot Ajka állomáson Klansbergei József 
crdítanácsos, Szójdk Károly erdőmérnök és dr. 
Kovács Sándor várták és kalauzolták táborhelyükre. 
Az utat a kőszén- és bazaltbányák iparvasutain 
tették meg, amiért hálls köszönetét mondtak Cze- 
kelius Günlher és Kosztka Alajos bányaigazgatók
nak. Szivei-lelket gyönyörködtető látványt nyújtott

Tőke elhelyezés.
Balatonalmádi egyik legszebb részén, a Zsófia 

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

A lelkek 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 káptalan: és alsóörsi erdőko- 
szoruzta hegyláncok, hátmögölti 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 szorulók 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 kész
séggel nyújt, a telkeket a helyszínen (Halár-ut 1. 
sz.) a vincellér mutalja be. 146

Nézze meg
hangjegy kirakataimat! 

FODOR F E R E N C
könyv- és zeneműkereskedő.

a lábor, amelyet pillanatok alatt állítottak fel az 
örökké jókedvű fiuk. Hétfőn megtekintették az 
ajkai üveggyárat, ahol ifj. Hajek Ferenc szolgált 
Útmutatással, majd az Edelmann-féle téglagyárat, 
az agyagbányát és avaitemetőt nézték meg, s itt 
Kovács Ferenc művezető magyarázta el a tégla- 
gyártást. A déli órákban, a községi elöljáróság je
lenlétében, a hősök szobránál ezek emlékének hó
dollak. Csaba Jenő szárnyaló beszédet mondott, 
Stern Bódog elszavalta a „Nem oda Budai" c. 

| verset, majd egy hazafias dal eléneklése után dísz- 
menetben vonultak el a szobor előtt. Este tértek 
haza ismét, a csingervölgyt szárnyvasuton.

— B eiratkozás az  A ngolkisasszonyok felső 
keresk. iskolájának I. évfolyam ába. Az An
golkisasszonyok intézetének felső keresk. iskolája 
ez évben is megynyitja az első évfolyamot. Beira
tások csak szeptemberben lesznek, azonban az in
tézet elöljárósága, a miniszteri rendelet értelmében 
felkéri azon szülőket, akik leánykáikat az I. évfo
lyamba beíratni szándékoznak, hogy ebbeli szán
dékukat már most jelentenék be.

— Felvétel a  pápai nőneveiő Intézetbe. 
A dunántúli ref. egyházkerület pápai nőnevelő in
tézetének (lanitónőképző intézet és polgári leány
iskola) inlernátusába junius 25.-ig lehet felvételért 
folyamodni. Ellátási dijak: 800, 700 és (csak ke
rületi lelkész és tanító leányoknak) 600 P. Meg
keresésre tájékoztatót küld az igazgatóság.

— Egy óceánrepü lés tö r té n e te : a Glória, 
a mozi szombat-vasárnapi műsorán. Szerdán és 
csütörtökön (29. és 30.) Ábrahám Pál világsikerű 
filmoperettje: a Viktória, Petrovich Szvetiszláv, Ve
rebes Ernő és Gretl Theimerrel a főszerepekben.

— A m agyar nóta  ünnepe. Szilasbathds- 
ról jelentik: Kitünően sikerült magyar nóta-ünne
pélyt rendezett Szilasbalhás közönsége a katolikus 
templomalap javára. Csdszdr Teri, a megszűnt 
kolozsvári Nemzeti Színház volt tagja és férje '.Ke
lemen Lajos dalénekes, a rádió közkedvelt művé
szei, az Amerikában is diadallal járt 36. Rdcz Laci, 
a „cigánykirály", majd Enying, Szabadhidvég és 
Szilasbalhás községek egyesített száz tagú cigány
bandájának kíséretével magyar nép- és műdalokkai 
gyönyörködtették a föllelkesült nagyszámú közön
séget, amelyet különösen a művésznő a „Kék a 
kökény, zöld a petrezselyem" c. derűs hangulatú 
nótával ragadott el. Rdcz Laci pedig egyfolytában 
36 magyar nótát játszott. A hangversenyen szép 
sikert aratóit a Szilasbalhási Dalegyesület is, ame
lyet kiváló karnagya: Nagy Gyula vezetett. A kö
zönség viharosan ünnepelte valamennyi szereplőt, 
majd a hangverseny után vidám láncmulatság kö
vetkezett reggelig. A jövedelem reményen felüli 
volt a templomalapra, ami a semmi fáradtságot 
nem kímélő rendezőség érdeme, de különösen 
Bessenyey Istváné és feleségéé.

— T áncm ulatság . Zircről jelenük: A Zirci 
Keresztény Munkások Egyesülete vasárnap úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag jól sikerült láncmulat
ságot rendezett a Kai. Legényegylet termeiben. 
A befolyt tiszta jövödelmet a téli segélyakció 
céljaira fogják fordítani.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (25.) 7 
és 9, vasárnap (26) d. u. 4, fél 7 és 9 órakor 
„Glória", egy óceánrepülés története 9 fejezetben. 
A két főszerepben Brigitte Helm és Gustav Frőh- 
lich. Habár a repülőgép a főszereplő, azért azélő 
főszereplők sem szorulnak hátiérbe. Érdekes a 
tempelhofi repülőtér mozgalmas élele s izgalma
sak a repülő bravúrokról készült felvételek. Meg
előzőleg kiegészítő műsor és Hangos Magyar Vi- 
lághiradó. — Szerdán (29.) d. u. 4, fél 7 és 9, 
csütörtökön (30.) este 7 és 9 órakor Ábrahám Pál 
világsikerű filmoperetlje: „Viktória", romantikus 
történet egy huszárkapitányról és egy grófnőről, 
sok humorral, zenével és tánccal 2 részben, 12 
felvonásban. Főszereplők: Petrovich Szvetiszláv, 
Verebes Ernő, Gretl Theimer és Szöreghy Oyula. 
Magyar ének, magyar csárdás, magyar muzsikai 
Megelőzőleg fényes kiegészítő műsor.
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— Gyomor- é s  bélzavaroknál, étvágyta
lanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégés
nél, telböfögésnél, szédülésnél, hom'okfá|ásnál, 
hányingernél 1—2 pohár természetes .F e ren c  
jó z se l"  keserüviz alaposan kitisztítja az emésztő- 
utakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a 
Ferenc József vizet még a fekvó betegek is na
gyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A 
Ferenc  József keserüviz gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerüzletekben kapható. t

— Iparosgyülés a  Legényegyletben. Va
sárnap délutln a Veszprémi r. k. Legényegyletben 
nagyobbszabásu iparosgyUUs volt, amelyen Mttller 
Antal országgyül. képviselő, az ismert iparosvezér, 
az iparosság sérelmeiről és kívánságairól, dr. Llp- 
pay  Irtván, az IPOSz igazgatója pedig az ipartőr- 
vényről tartott előadást. Végül Wolfram János, a 
Veszprémi Iparteslület elnöke szólalt föl, majd kí
vánságaikat 12 pontban foglalták össze, amit föl
terjesztenek a kormányhoz. A gyűlést az Iparos 
Dalárda a „Hiszekegy'-gyel nyitotta meg s még 
egy számot énekelt

— T örténelm i ripo rtso roza t Habsburg! 
M axmillán mexikói császár tragéd iá jábó l. A
bpesti 8 Órai Újság a világtörténelem egyik leg
megrázóbb tragédiájáról, Msxmilián mexiói császár 
éleiéről és kivégeztet lséről ad riportokat, uj ada
tok és romantikus részletek közlésével, amelyek a 
bécsi császári levéltárból csak most juthatnak nyil
vánosságra. A 8 Ó a i Újság ezeknek fölhaszná
lásával tárja föl Miksa császár és Sarolta császárné 
tragédiáját. Az első közlemény jun. 23,-án jelent 
meg és azóta naponkint folyik az érdekes és iz
galmas riport

— Idegenforgalom  V eszprém ben. A Vesz- 
prémvárosi Idegenforgalmi Hivatal közli: Az elmúlt 
hét folyamán városunkban voltak: a Magyar Vasúti 
és Hajózási Klub 85 tagja, a Pázmány Péter lúd. 
egyetem 21 tanulója és .2 tanára, a bpesti Szabad 
Líceum 45 tagja, a bajai polg. leányisk. 18 tanu
lója és 2 tanára, a bpesti kegyesrendi gimnázium 
70  főből álló cserkészcsapata, a bpesii Nyár utcai 
Eötvös-szakiskola 16 tanulója és 4 tanára. Ezen
kívül számos jelentkező és érdeklődő van.

— W olfgang M arken : Igazságot a  győz
tesnek, A Mindenki Könyve népszerű sorozatának 
legutóbbi kötet: egy különösen izgalmas, kalandos 
története, amelynek középpontjában egy halálraítélt 
futóbajnok ál1, aki megnyeri az olimpiai bajnok
ságot 8 ezzel igazságot dérit az ügyére. Az érde
kes regény ára 30 fillér, kapható mindenütt.

— P a p ír á r u k ,  í r ó -  é a  r a jz s z e 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 r e z h e tS k  F o 
d o r  F e re n c  k i n p -  ó s  p a p irk e re e k e d ó s ó b e n ,  
V e s z p ré m .

— Tűz. Zircröl jelentik: özv. Wittmann Já- 
nosné zirci Reguly-utcai házának teteje eddig is
meretlen okból múlt szombaton kigyulladt s a 
szalmatelő és a padláson elhelyezett ingóságok 
elégtek. A ház biztosítva volt.

— T a lá lt holttest. Bakonygyirót és Vesz- 
prémvarrány közöt a szőlőhegy melletti utón 
hullát talá tsk, amelyben Horváth József 45 éves 
veszprémvarsányi napszámost ismerték fel. A nyo
mozás megállapította, hogy a halá t alkoholmér
gezéstől szivszélhüdés okozta.

— M eghalt a  rókaverem ben. Varga István 
sikátori erdöőr a Vecseny-pusztai erdőben verem
mel rókára vadászott. Mivel éjjel sem tilt kaza, 
keresni kezdték s megtalálták a beomlott róka- 
veremben, amelyből csak az összeszoritott ökle 
meredt ki. Valószínűleg beugrott a verembe, amely 
beomlolt s maga alá temette.

— Á rokba fordult az  au tó . Pápáról jelen
tik: Horváth Ferenc soffőr a csöglei vásárról ha
zafelé igyekezett. Nyárádon egy gazda hajtott ki 
kocsijával a házából, s hogy elkerülje, a sotfőr 
olyan hirtelen fordulatot vett, hogy az autó bele
fordult az országúti árokba. Singer Imre pápai bor- 
Jukereskedő a lábát törte, a soffőr és másik há
rom utasa pedig kisebb-nagyobb zuzódásokat szen
vedtek. A mentők a sérülteket beszállították Pá
pára, az Irgalmások kórházába.

— K irabolták  a sárku tal állom ást. Az 
elmúlt napokban ismeretlen tetesek betöitek a 
sárkutai vasúti állomás irodájába és a pánzszek- 
rényből készpénzt és különböző menetjegyeket e l
vittek. A csendőrség erélyesen nyomoz.

— A ju tá s i Séd h íd  építési Ide jé re  e lzár- 
í»  >• 81 “ tat- Veszprimi város mérnöki hivatala

hogy Jutáson, a volt Kancler-malom mellett 
a bőd-patak jelenlegi gátlója helyén létesítendő 
híd építési munkái miatt a gázlón és az ezzel 
szomszédos utakon a jármüvekkel való közlekedést 
július I. és 15.-e közötti időszakra beszünletik.

Rádió
■ Telefunken, Standard, Orion stb. ■

Kerékpár,
• v ili.  p o r s z ív ó ,  p a r k e t t k e f e ,  •
I  v a s a l ó  é s  f ő z ő  bármely gyártmányú. )
■ “
I  H o m o c o r d  é s  A s t r o  *
• uj villamos motorhajtásu *

gramofonok
• már megérkeztek. I

: Csillárok és izzólámpák :
■ ■ |
■ Kérjen költségvetést villanyvilágitási berendezésére. ■ |
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KÖZGAZDASÁG.
* Szépen fejlődnek a szőlők. Galamb 

István, a veszprémi kerüld szflíszeli felügyelőjé
nek hivatalos jelentése szerint a késői tavaszodás- 
hoz mérten a szőlők fejlődése előrehaladott s az 
időjárás további növekedésre kedvező. A virágzás 
folyamaiban van, de erre a helyenkinti ködök ked
vezőtlenül halnak. A peronoszpora csak itt-ott mu
tatkozik, azonban a szőlőmoly a Somlyói, neszmélyi, 
és a balatonmelléki szőlőkben jobban kezd jelent
kezni. A gyümölcsösökben igene rősen pusztít az 
aimamoly és a gyapjaspille hernyója. A termés ki
látás ezidcig elég biztató. A borárak változatlanok, 
a borhcreslet továbbra is lanyha.

* Felsödunántuli Szarvasm arhatenyésztő  
E gyesűletekSzövetségének közgyűlése. AFelső. 
dunántúli Szarvasmarhatínvésztí Egyesületek Szö- 
v tsége junius 29 -én, Péter és Pál napján d. e. 
10 órakor Győrött, a vármegyeházán tartja igazga
tóválasztmányi és évi közgyűlését, amikor dr. \hei- 
ser István gazd. főtanácsos, kisérletügyi főigazgató 
előadást tart .A zöldmező-gazdálkodás jelentő
sége az állattartásban* címmel. A közgvü ésen 
megalakítják a Felsödunántuli Zöldmező Egyesü
letek Szövetségét is.

* A zirci i ja r i  kiállítás. Zircröl jelentik: 
A zirci járási önálló iparosok, mesterek és iparos- 
segédek a Ztrci r. k. Legényegylet nagytermében 
julius 3—17. napjain ipari kiállítást rendeznek. Az 
ünneyélyes megnyitás julius 3.-án, vasárnap d. e.
II  órakor lesz s a kiállítás, 50 fillér belépődíj 
mellett, naponkint reggeli 8 órától esti 6 óráig 
megtekinthető. A kiálli ás fővédnökei: dr. Werner 
Adolf zirci apát, Holitscher Károly gazd. főtaná
csos, országgyül. képviselő és Morvay István kor- 
mányUnácsos, a győri iparkamara elnöke. Ezen- 
kivül még 36 védnök van. A kiállítás iránt nagy 
az érdeklődés.

* A Kereskedelmi és  Iparkam ara  köz
gyűlése. Győrről jelentik: Kedden délelőtl tartotta 
a Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlését, amely
nek elején dr. Meixntr Ernő főtitvár indítványára 
lelkesen ünnepelték a kormányzó által kormányta
nácsossá kinevezett Morvay István kamarai elnö
köt. Majd Füredi Lajos indiványozta, hogy az ipa
rosokra és kereskedőkre is terjesszék ki a mora
tóriumot s a kamara ilyen javaslatot terjesszen a 
kormányhoz. Slelner Viktor (Veszprém) nem he
lyeselte a moratóriumot, mert ez nem sokat segít

O ld a lk o c s is  m o to r k e r é k p á r
500 cm1, complett felszereléssel e l a d ó ,  
esetleg kis autóra cserélek. Abbázia szálló 
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Budapesti építészmérnök,
34 éves rom. kát., előnyös megjelenésű, bevezetett 

építési vállalat tulajdonosa, ezúton

keres vagyonos, szolid nrlleányt feleségül,
Kimerítő értesítést barátom cimére kérek, melyet feltétlenül 

discrécióval kezelek és minden esetben megválaszolok. 
K O xvatitS k k iz á r v a .  ÁCS B É LA , B u d a p a s t,
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a gazdákon sem, inkább más intézkedéseket sze
retne. Nemsttz Lajos és Schnetder Géza (Pápa) 
felszólalásai után azonban mégis úgy határoztak, 
habár a moratóriumot nem helyeslik, de ha a me
zőgazdaság megkapta, az iparosokra és kereske
dőkre is ki kell terjeszteni. Majd a kamara ügy
forgalmának és a létszámcsökkentésnek kérdéséről 
tárgyaltak.

* A téli u jburgonya term esztésérő l ir a
Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cik
keket közöl még a gyümölcs csomagolásáról, a 
borecet készítéséről, a szőlő nyári kezeléséről, a 
permetező folyadékok eltartásáról, a gyümölcsfák 
termékenységéről és a kifogástalan gyümölcs ter
mesztéséről stb. A dúsan illusztrált két szaklapból 
a Növényvédelem kiadóhivatala (Bp'est, Földmive- 
lésügyi Minisztérium) egy alkalommal e lapra való 
hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A II. osztályú bajnoki döntő mérkőzések so
rán a Move VSE a GyAC al játszotta első mér
kőzését 0 :0  arányban. A h3tirtalan lelkesedéssel 
küzdő győri csapat ellen a MOVE csatársora kissé 
széteső játékot produkált, azonban ha a szerencse 
nem szegődött volna ellene, még igy is győznie 
kellelt volna. A MOVE-ból Sárdi, Horváth és 
Zwicker játika érdemel dicséretet Biró: Hollóssy.

Pápán a Perutz gyár szép já'ék útin megér
demelt döntetlen eredményt ért el a SzSE ellen 
2 :2  (1 :0 )  arányban. A második félidőben a tíz 
emberrel játszó Perutz-gyár kissé visszaesett, s a 
szombathelyi csapatot egyenli'ési szándékában nem 
tudta megakadá’yozni. A Perutz-gyár gólszerzője: 
Bolla (2). A pápai csapatból a közvetlen véde
lem, Janzsó és Ács játéka érdemel dicséretet. Biró: 
Kováts. (t. I )

*

Vasárnapi program. A Move VSE Zalaeger
szegen második döntő mérkőzését játssza a Z. 
MOVE-val, remélhetőleg szerencsésebb körülmé
nyek közölt, mint Győr ellen. A többi csapataink 
a bajnoki küzdelem befejeztével pihennek.

o A P o lgári Lövészegylet tag ja ihoz. A 
Veszprémi Rákóczi Polgári Lövész Egyesület tag
jait felkérem, hogy junius 25.-én, szombaton d. u. 
5 órakor a MOVE jégpálya öltízö helyiségeiben, 
igen fontos ügyben, halaszlhatatlanul, határozat- 
hozatal végeit megjelenni szíveskedjenek. Vitéz 
Kulassy Ignác, egyesületi elnök.

o T uristaság . A MTE Bakonyi Oszlálya 
julius 2. és 3. napjain (urát rendez Somlóvá'ra, 
a Sédforráshoz és a Somlóhegyre. Indul is Vesz
prémből 2.-án 13.17-kor, érkezés Devecserbe 15.01- 
kor, menetelés Somlóvásárra, ahol a kastély és 
park megtekintése után a Séd forráshoz vonulnak, 
majd a somlóhegyi vár alatt lévő turista menedék
házban lesz meghálás. Ugyanott meleg vacsora, 
amelynek ára 80 fiit ir. Jut. 3.-án deleiét: megte
kintik a somlóhegyi várromokat, menetelés a 
somlóhegyi kilátóhoz s onnan a 15.22 kor induló 
vonalhoz Somlóvásárhelyre. A túrához Veszprém
ből jul. 3.-án 4.31-kor induló vonallal is be lehet 
kapcsolódni. Találkozás: a somlóhegyi menedék
házban 3.-án d. e. 8 30 kor. Vasúti kölség HL 
o u t. 440  P. Jelentkezés junius 30.-ig a Múzeum
ban. Vezető: dr. Karsay Sándor.

o A Balaton ten iszbajnokságai. A Posta- 
takarékpénztári Tisztviselők Sportegyesülete, a Ma
gyar Lantenisz Szövetség megbízásából, Balaton
almádiban, junius 25.-tól julius 1.-ig ünnepélyes 
keretek közótl rendezi meg, a balatonparli verseny
pályáin, a Balaton teniszbajnokságait. Eldöntésre 
kerülnek: férfi- és nőiegyes, férfipáros és vegyes
páros bajnokságok, amelyekre, a magyar elitver
senyzők gárdáján kivül, elsőklssszisu külföldi já
tékosok is beneveztek. Országos II. oszt. verseny
számok és bankverseny is lesznek. Az OTT ván
dordíjai alapitolt a legjobb bajnok egyesület ré
szére, azonkívül 23. dib. liszteletdijat osztanak 
ki. Jun. 28. és 29. napjain bridzs versenyek is 
lesznek a Pannónia Otthonban. A látogatók pen
zió szerű, olcsó ellátásáról gondoskodott a ren
dezőség. A nagy érdeklődésre való tekintettel fel- 
világásitást nyújt a Balmádi Fürdő és Építő Rt. 
igazgatósága és a verseny rendezősége.

o K erékpárversenyek. A Szfehérv&ri Torna 
Club holnap vasárnap 150 km.-es kerékpárver
senyt tendez, aminek útvonalába vármegyénkből 
Várpalota, Öskü, Hajmáskér, Veszprém, Vörösbe- 
rény, Siófok és Lepsény is beleesnek. Jövő vasár
nap (julius 3.) pedig körverseny lesz körülbelül 

I ugyanezen helységek érintésével.
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Meghívó.
a Zirci V illa m o s  M üvek R.-T.
1932. ju lius 5.-én d. u. I é ra k o r
Zircen, dr. Kuntzl Ernő ügyvéd, tár ulati 

ügyész irodájában tartandó 
nyolcadik évi rendes

közgyűlésére,
melyre a részvényeseket az alapszabályok 

6. §-a értelmében meghívjuk.
A számadások és mérleg, az igazgatósági 
és felügyelő-bizottsági jelentések a vállalat 
irodájában d. u. 2—3 óráig megtekinthetők

A közgyűlés tárgysorozata:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 1 részvényes 

választása.
1. Igazgatóság és felügyelő- bizottság jelentése.
3. Az 1931. év mérlegének és zárszámadá

sának helybenhagyása, felmentvények megadása és 
a  tiszta nyereség feloszlása.

4. Igazgatósági és felügye lő-bizottsági tagok 
választása.

5. Esetleges indítványok.
Zirc, 1932. junius 22.

185 Az Igazgatóság.

3053—1932. 81.
Árverési hirdetmény.

Dr. Spitzer József veszprémi ügyvéd állal 
képviselt Rosenberg Zoltán javára 299 P 06 fillér 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1929. évi 233. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végtehajlás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1930. évi junius hó 26.-án lefoglalt, 
3095 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti stámu végzése alapián az ár
verést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedó 
lakásán, Veszprém, Ányos u. 1—3. tz. (Ruppert- 
ház) leendő megtartására haláridőül 1932. évi ju  
llus hó 1. nap jának  délelőtt II  i ó rá já t tüzóm 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsás 
Vi-áért is el fogom adni. 1000 pengőt meghaladó 
bccsértéku ingónál a becsésték 10 °/o-át bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelózO kielégítés
hez jogot tartanak. amennyiben korábbi tálogjo- 
guk a végrehajláai jegyzőkönyvből ki nem lünik, 
igénykereselüket az árvetés megkezdéséig nálam 
iiisban vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1932. május 30.-án.
179 P ád á r s. k , kir. bír. végrehajtó.

3454—1932. az.
Árverési hirdetmény.

Dr. Spilzer József veszprémi ügyvéd által 
képviseli Oyulassy Imréné javára 686 P 32 f. kö
vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1931. évi 3068. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1932. évi május hó 18.-án lefoglalt, 1073 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzése alapján az árverést el
rendelem s annak az 1908.évi XLI. l.-c. 20 §-a alap
ién még következőkben megnevezett, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltafók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán: Veszprémben, Főposta 
épület é t folytatva Cseri-utca 13. szám alatt leendő 
megtartására határidőül 1932. évi ju lius hó  1. 
■ apjának dé le lő tt 9 ó rá já t tüzOm ki, amikor 
a  biróilag lefoglalt lovak, postakocsi, igáshám, 
vetőgép, gabonarosta, süldők s egyéb ingóságokat 
a  legtöbbet IgérOnek, esetleg a becsár */i-éit is 
elfogom adni. 1000 P-t meghaladó becsértékü in
gónál a becsérlék 10 °/«-át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végtehajlaló követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzókOnyból ki nem tűnik, 
igénykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. juniui hó 9.-én.
17* P á d á r  s. k., kir. bir. végrehajtó.

Anyakönyv.
Születés : Molnár József máv. raktármunkás és Csorba 

Terézia leánya Mária, rk. SSnger Erzsébet házicseléd 
leánya Erzsébet, rk. — Oeyer Keresztély gazd. cseléd és 
Horváth Mária tia János, rk. -  Kolozsvári Károly gépész 
és Novák Mária leánya Mária Terézia, rk. Molnár Mi
hály napsz. és Fuksz Terézia leánya Terézia, rk. — Bata 
Ferenc szabó-s. és Kovács Matild leánya Maliid Anna, rk. 
— Cseh Kálmán csőszerelő és Lődi Erzsébet fia halva 
született. — Schwarcz György kereskedő-s. és Ganz Mar
git leánya Magdolna, izr. Georgi László füszerkeresk. 
és Neukirchner Magdolna fia László András, rk. — Horák 
Katalin háztartásbeli fia Gyula, rk.

Halálozás : Szél Ferencné Gáspár Anna fm. napsz.-nő 
62 é., rk. — Schwarcz István 7 n., izr. Barbarics István 
ipari napsz. 64 é., rk. — Özv. Ludvig Kálmánná Bárthy 
Laura 80 é., rk.

Házasság : Hajagos József kömives-s. és Varga Anna 
rk. — Muslos József napsz. és Hauzer Margit napsz.-nő 
rk. Moravcsrk Sándor cipész-s. és István Rozália rk. — 
Dr. Steiner Miklós orvos és Fodor Livia izr.

666 -1932.
Hirdetmény.

Litér község képviselőtestületének ha
tározata alapján közhírré teszem, hogy Li
tér község tulajdonát képező

községi korcsma
és az ezzel kapcsolatatos jogosítványok 1932. 
évi Julius hó 7.-én d- e. 9 ó ra 
ko r nyilvános árverésen a körjegyzői iro
dában 6 (hat) évre bérbe lesz adva. Az 
árverési feltételek a körjegyzői irodában 
tudhatók meg a hivatalos órák alatt.

Litér, 1932. évi junius hó 20.-án.
Luka József

181 körjegyző.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

1510— 1932. Ik. szám.
Árverési hirdetmény kivonat
Rósenfeld József győri bej. cég végrehajta- 

tőnak Lővy Józsefné sz. Novák Mária végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehatási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében, figyelemmel --z 1392—1932. tk. számú 
kérvényre is, az 1881 : LX. t.-c. 144 , 146., 147. 
§§. értelmében elrendeli a végrehajláai árverést 
2348 P 70 f. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett, a veszprémi kir. járásbiróság területén levő. 
Várpalota községben fekvő, s a várpalotai 1837. 
sz. tjkvben A f  1. sotsz. a. felvett (ház 215. sz. 
a. udvarral és kerttel) Novák Mária férj. Lőwy 
Józsefné nevén álló ■/« részre, 3400 P kikiáltási 
árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Várpalota 
k0zséghá7án megtartására 1932. évi augusz tus 
hó  12. nap jának  délelőtti 9 ó rá já t tűzi ki és 
az árverési feltételeket az 1881 : LX. te. 150. § a 
alapján a következőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant a végrehajtató 
érdekében a kikiiliásj ár felénél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c  26. § )

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. §-á- 
ban foglaltakra tekintettel kimondja a tkvi ható
ság, hogy a feni körülírt ingatlant Épület-fa és 
Építőanyag Kereskedelmi Rt. csatlakozott végre
hajtató érdekében 2900 P  áron alul, Szuperfoszlál 
MGItágya terjesztő és Értékesíts Rl. bej. cég csat
lakozott végrehajtató érdekében 5169 P áron alul 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-á» készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánaipénznek elő- 
legesen bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti el
ismervényt a kiküldöttnek áladni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881: LX. l.-c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908:XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. március 1. napján.
A kiadmány hiteléül:

HelUr a. k. Dr. Uttgváry a. k.
___ telekkönyvvezető. 173 kir. járásbíróság! ilslnók.

Három szoba, előszoba és konyha,
s z é p  h t r t e s  la k á s  
a  tia z tv is e lA ta ls p s n

nov. l-ére  kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban. i58

2624—1930. szám.

Árverés! hirdetmény.
Dr. Láng Lajos budapesti ügyvéd által kép

viselt Fehér Miklós gépgyár r. I javára 208 P 30 
f. követelés és járulékai erejéig a bpesti kOzp. kir. 
járásbiróság 1930. évi 339136. számú végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1930. évi december hó 11. én le
foglalt, 4532 P-re becsüli ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbiróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, 8 annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot 
szerzett más foglallatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Pétfürdőn a vörös malomban le
endő megtartására határidőül 1932. évi julius h 6  
6. n ap jának  délu tán  h a t ó rá já t tüzOm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, teherautó s egyéb in
góságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
’/j-ért is el fogom adni. 1000 P-l meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérlék 10 °/o-át bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

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

Veszprém, 1932. évi junius hó 6.
177 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

2 536— 1932. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Szalay Lajosné sz. Oergelics Anna szentgáli 
lakos, mint a Szentgáli Tpénzlár engedményese 
végrehajtatnak Finti József ét neje, M. Gombás 
Eszter végrehajtást szenvedők ellen inditotl végre
hajtási ügyében a telekkOnnyvi hatóság a végrehaj
tatókérelme következtében etrendetiavégrehajtisi ár
verést 5850 P tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a veszprémi kir. já'áibitóság területén tevő, 
Szentgál községben fekvő s a szentgáli 4973 sz. 
tjkvben A 1 1. sor 1639. hrsz. alatt felvett, Finta 
József és neje, M. Gombás Eszter nevén álló (szántó 
és berek a Sommegye keleti dülóben) ingatlanra: 
3390 P  kikiállási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szent
gál községházánál megtartására 1932. évi au g u sz 
tu s  hó  2. n ap jának  déli 12 ó rá já t tűzi ki és 
az árverési feltételeket az 1881: LX. L-c. 150. § -a  
alapján a kővetkezőkben állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlant a kikiállási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehe t 
(1908. XLI. I. c. 26. §.) Az 5160-1931. M. E. sz. 
rendelet 21. §-ában foglaltakra tekintettel kimondja 
a tlkvi. halóság, hogy a fent körülírt ingatlant a  
Magyar Ált. Takpénztár r. t. csatlakozott végrehaj
tató érdekében 7300 P  áron alul eladni nem lehel.

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 bánaipénznek elő- 
leges bírói leiéibe helyezéséről kiállítón letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. te. 147., 150., 17a 
§. 1908: XLI. te. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretei telt, ha többet ígérni sen k i 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az éltei*, 
igéd ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 

Veszprém, 1932. évi április hó 11. napján.
A kiadmány hiteléül: D r. U ngv iry  s. k.

HelUr s. k. kir. |b. alelnök.
tlkvezetó 180

R&dlik, Írógépek részletfizetésre Fodornál t
Nyomatott Fodor Fenne könyvnyomdájában Veszprémben. Laptu|ajdonos a .Veszprémvármegye* LapktedóráltetaL.


