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Egy év  m é r le g e .
E«y esztendeje múlt, hogy gróf Károlyi 

Gyula vállalta a kormányelnökséget s ezzel az 
e lhatározásával nagyjelentőségű történelmi tényt 
gyakorolt Ha visszaem lékezünk az elmúlt év 
augusztus hónapjának eseményeire s a kormány 
megtett intézkedéseit a  világszerte zajló gazda
sági válság mérlegébe dobjuk, még a  legelfo
gultabb léleknek is azt a megállapítást kell 
tenni, hogy csak ilyen bölcs, operatív beavat
kozásokkal lehetett megállni helyünket a vál
ság  zajló zivatarában. Az egész világ a  gaz
dasági élet zajának recsegését figyelte s szinte 
döbbenés vett erőt a  lelkeken, mert senki 
sem  tudta, hová vezetnek a fékevesztett válság 
szálai. Amikor megdönthetetlennek vélt bástyák ! 
inogtak meg, mint amilyen volt az angol font, 
bizony nem lehetett csodálni, ha a  tömegeken 
a  kishitűség kedett erőt venni. Ugyanakkor Né- i 
m etország gazdasági élete pánikszerűen küz
dött a bajokkal. A külföldi tőke visszavonult a 
német termelési területekről s ezalatt az  állam 
nak óriási erőfeszítéseket kellett tenni, hogy a 
banszervezeteket megóvja a teljes összeomlástól.

Alig volt ország, am elyen nem süvített 
végig a feltornyosodott veszélyek hulláma. Ezek
től a mi kis megnyomorított hazánk sem volt 
m entes, sót a  békeszerződések által támasztott 
helyzet még inkább fokozta gyengeségünket. 
A látám asztja ezt az a körülmény is, hogy köz
gazdaságilag nem tudjuk izolálni m agunkat a 
külföld eseményeitől, mert a  gazdasági élet I 
szálai úgy bele fontak bennünket a világegye
tem legkisebb rezgési területeibe is, hogy érez- j 
nünk kell és — sajnos — mindig érezzük is a , 
külföldről elindított akciók hullámrezgését.

Az elmúlt év augusztuséban lepett meg 
bennünket egy ilyen kétségbeejtő depresszió. 
A nemzet cselekedeteket várt a kormánytól, 
amely a körülmények kényszerítő hatása alatt 
kénytelen volt elrendelni a bankzárlatot és be
vezetni a  kötött devizagazdálkodást. Ugyanakkor 
a  m ezőgazdasági cikkek éraroham osan zuhant, 
a kiviteli piacok forrása úgyszólván teljesen el
apadt, de vele együtt apadt az állam háztartás 
kasszája is. ami végeredményben a  költségvetés 
egyensúlyának felboritását eredményezte volna, 
ha bölcs intézkedésekhez nem folyamodik a 
a kormány. Ezek az intézkedések azonban 
nem voltak, mint ahogy nem is lehettek, nép
szerű kormánytények.

Ekkor jött gróf Károlyi Gyula, akinek sze
mélye a tiszta becsületesség, a  nemes puritaniz
mus. Csak ma látjuk igazán, hogy mit jelentett 
az ő elhatározása, amikor vállalkozott a  kor
mány rudjának irányítására. A miniszterelnöki 
pozíció szám ára nem jelentett díszt s ünnepel- 
tetést, sőt mindezt a  leghatározottahban távol 
is tartotta magától. Előtte egy cél lebegett. biz
tosítani az ország boldogulását, a lehető lég* 
szerényebb keretek között is. Sokan azzal vá
dolták ellenzéki oldalról, hogy program adás 
nélkül vállalta hivatalát. Erre gróf Károlyi Gyula 
ezzel vá laszo lt: „A mai viszonyok között a 
kormányt két célkitűzés veze ti: meg kell terem
teni az állam háztartás pénzügyi egyensúlyát és 
ezzel együtt biztosítani kell a pengő értékállan
dóságát. A másik feladat, hogy fenntartsuk a 
gazdasági élet kontinuitását s konzerváljuk a 
termelő erőket arra az időre, amikor elhárul 
fejünk felől a nyomasztó gazdasági válság."

Hogy mindezt keresztül lehetett vinni, ah 
hoz bátor kormányzati tényekre volt szükség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
V eszprém , Füredi-te lep  11. (Telefon 66 ) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

És Károlyi Gyula nem ringatta oktalan ábrán
dokban a  nemzetet, nyíltan a  szem e elé tárta 
a való helyzetet, hangoztatva, hogy olyan ál
dozatokat kell hozni a nemzet minden tagjá
nak, amilyent csak elbír. Így kénytelen volt le
faragni az állami alkalmazottak fizetését, hoz
zá kényszerült nyúlni az adóterhek bizonyos 
fokú em eléséhez és egyelőre kötelességében 
állott megállítani azt a befektetési munkát, 
amely a  m últban sok-sok ezer em bernek ke
nyeret tudott biztositani.

íme, a  népszerűtlen feladatoknak egész 
sorával állunk szemben. Aki erre a  feladatra 
vállalkozik, az bizonyára nem olcsó bebérok 
elnyeréséért küzd. És mégis babér illeti ezt a 
férfiút, mert egy esztendő távlata igazolja, hogy 
mind az, amit tett, idejekorán végrehajtott intéz
kedés volt s az ország érdekeit szolgálta, (s.)

A zirci apátság jubileuma.
Zlrcröl jelentik: A zirci apátság 750 éves 

jubileumának híre, bár megünneplése családi ben- 
sőségünek volt tervezve, bejárta szerteszét az or
szágot. Püspökök, káptalanok, szerzetesrendek, 
országos nevű előkelőségek siettek táviratban, le
vélben ünnepelni azt az apátságot, amelynek a 
magyar kereszténység megizmositásában óriási 
része volt, amely az ország őt főgimnáziumában 
ezreket nevelt Istennek s a hazának; s amely szá
mos p'óbánián a lelkek megmentésének nehéz 
munkáját viszi. Pedig az aug. 18.-tól 21.-ig Iár
tott jubileum, amely a lelkek hálaadásának s jö
vőre a kegyelem leesdésének ünnepe volt, szeré
nyebb keretek közölt folyt le, mert a ciszterci rend

B ékesség .
Kertek felett, fSIdek felett, 
vitorláznak a fellegek.
Az éltető, lágy permeteg, 
uj reményt Ont: boldog hitet.

Hallgatom, mint zizegve hull, 
a lombok kOzt halk szótlanul.
Zúgolódás vad ritmusa, 
szelíd dallamba csitul ma.

Lelkem nyugszik, derül az ég, 
szivemre száll mély békesség:
Tid a kékló víz fátyolén 
a Jóisten mosolyg le rám.

Szisz Andris.

P isk ó ta  kezekrő l.
He], azok a piskóta kezek I 
Belólük egy csipetnyit szegek.
Mire is volna másra az ajkam ?
De 0 azt súgja: no, no csak lassan!

Lassacskán, de oh mégis biztosan!
Mint az áradó, hOmpOlygó folyam 
Száguldók sokszor, ezerszer rajt’ át 
Így érhetem el meggypiros ajkál.

Kasios 6>ula

Találkozás.
Irta Kovácsné Takács Irén.

A háború u'áni években, egy rügyfakasztó 
tavaszi napon, hangos füttyel futott be a személy- 
vonat egy vidéki város vasútállomására. Egy má
sodosztályú szakaszba, kacagva, vidáman asszo
nyokból álló társaság szállt fel egy férj kíséreté
vel. A szakaszban már egy magános fiatalember 
ült, csinos, komoly, sStétszemü.

Az aszonyok elhelyezkedve, vidám beszélge
tésbe kezdtek. KSzU Ik egy fiatal, széke asszonyka 
észrevette, hogy az utitárs sötét szeme reá tapad. 
Ezt akkor még az oly ritka pubi trizurájának tu
lajdonította, amit kissé nagyon is elonosra levágott 
a vidéki város borbélya. Zavartan feltette, letelte 
kalapját, de a férfi csak nézte, nézte. Az asszony 
naiv lénye irtózott minden flürttél és Így kényel
metlenül nézett ki a vonat ablakán a sülét bako
nyi erdókre.

Egyszercsak a kis társaság férfi kiséróje, aki 
az asszonyok egyikének a férje volt, és az utitárs 
OrSmmel nyújtják egymásnak kezüket. Harctéri 
ismerésük voltak. Bemutatkozás. A szóke asszony 
ott érzi kezét a férfi erfis, acélos kézszorilásában. 
S az szól hozzá:

— Asszonyom, N... városban tartózkodóit... 
18, évében.

A asszony csodálkozó szemekkel igent mond. 
A férfi beszél:

— A háború utolsó évében, ószbe hajló, 
nyár végi napon, mint fiatal hadnagy vezettem 
szakaszomat az állomásra, indult a menetszázad. 
A harcoktól ekkor már táradtak voltunk, szomo
rúan, csüggedten gondoltam szüléimre, testvéreimre, 
ifjúságomra, vágytam már az otthon meleg tűzhelye 
után. Borús tekintetemmel egyszer csak látom, 
hogy a járdán járók-kelük küzUI egy fehérruhis, 
lobogó szőke.haju leány felém lépve, pár szál vi
rágot kezembe nyom és tova siet. Vágyva néztem 
az eltűnt leány-alak után. Arcát jól megnéztem, 
szivembe zártam, a virágot megőriztem, még most 
is meg van. Puska-ropogás, halálorditás küzütt az 
a leányarc folyton velem volt. Háború után első 
dolgom volt abba a városba vissza menni, a fehér
ruhás leányt megkeresni. Nevét nem tudtam, utcá
ról-utcára jártam, de nem találtam. Azóta vágyam 
minden évben vissza visz ebbe a városba. S 
most végre arra az arcra rátaláltam ünben asz- 
szonyom...

A szőke asszony néma maradt. Helyette ba
rátnőjének férje szólt:

— Elkéstél bajtársam, már két éve asszony, 
egy kis fia is van.

Eleset fütyült a vonat. Egy kis falusi állo
más, a társaság leszállt. Egy kézszoritás. S a fér
fit Összetört reménnyel visszi a robogó vonat.

Az évek múlnak, a szőke asszony elétt néha 
feltűnik egy komoly, sülét szempár tekintete és 
szinte hallja a mély bariion hangot: .Egy fehér
ruhás leányt kerestem, akinek arcát szivembe 
zártam a megtaláltam Önben asszonyom.*
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1942-ben óhajtja letelepedésének 800 éves jubileu
mát szélesebb keretek között megünnepelni.

Három napos ájtatosság vezette be a rend- 
alapitó Szent Bernét ünnepét, amelyre a zirciek 
vezetése alatt álló és környékbeli plébániák mint
egy 6000 főnyi zarándokceapata jött el az anya- 
monostor templomába. Múlt csütörtökön este a 
Szent Bernét oltár előtt volt körmenet ér litánia 
szentbeszéddel, amelyet dr. Markovics Bálint es
peres mondtt, majd negyedórás harangozás hir
dette a környéknek az apátság ünnepét. Pénteken 
megérkeztek a templom uj harangjai: az 1926 kilo
grammos Szent O/örgy, a 950 kg.-os Szent Adolf 
és a 100 kg.-os Szent Flórián kis templomi ha
rang, amelyeket ünnepélyes menetben szá!lit:ttak 
az állomásról az apátsági egyház elé, ahol dr. 
Werner Adolf zirci apát magasztos imádság és 
szarnyaló beszéd kisere'ében felszentelte azokat.

Szent István napján ünnepi szentmise volt a 
főmonostor templomában, amelyet dr. Bittér I lés 
clairvauxi apát pontifikáit rendtársainak nagy se
gédletével, mig az ünnepi szentbeszédet dr. Brisits 
Frigyes budapesti cis2t főgimnáziumi tanár mo - 
dotta. Vasárnap, Szent Barnát rendalapitó napján, 
Werner Adolf apát pontifiká ta az ünnepélyes szent 
misét, amely után körmeneiben vonultak a hívek 
az apátság angol parkjába, ahol Szent Bernit 
szobra elölt dr. Magyarázz Ferenc bakonykoppá- 
nyi ciszt. plébános p.édikált a zarándokoknak. 
Délután az apátsági templomban Madr János 
szűcsi p'ébános mondotta a szentbeszéde*. A rend 
ünnepségein megjelentek: dr. Hiimpfner Tibor, a 
rendi generális apá’ képviseletében Rómából, dr. 
Kelemen Krizosztom bencés koadjutor és Sárközt 
Pál főmonostori perjel Pannonhalmáról, dr. Zott- 
vdnyi l én bakonybeii bencés apát, dr. Mihdlyfi 
Ákos vilié si apát, dr. Baranyay Jusitin bpesti és 
dr. Vargha Daruján pécsi ciszt. egyetemi profesz- 
szorok, Holitscher Károly gazd főtanácsos, a zirci 
kerület orsz. képviselője, P. Vmkovics Viktor fe
rences tartományfőnök és valamennyi magyaror
szági ciszterci rendház igazgatója és képviselői.

Szent Berrát napján délben fél 12 órakor 
Zirc község tartott a jubileum alkalmából díszköz
gyűlés*, amelyen a zirci apát is megjelent, aki a 
képviselőtestületnek Wetzl Nándor közs. biró által 
tolmácsolt meleg üovözlésére rendje nevében vá
laszolt és mondott köszönetét. Az ünnepség vasár
nap, a rendalapitó ünnepén, délután Te Deummal 
zárult.

A B alatoni Iróhét.
Több, mint száz Író jelentette részvételét 
Budapestről. — Veszprém város készülődése 
az ünnepségekre. — SzOkebbkörü rendező- 
bizottság készíti elő a veszprémi Írók és 
művészek programját. — Változások a veszp

rémi ünnepségek programjában.
Amint az legutóbbi közleményünkből is meg

állapítható volt, az Írók Gazdasági Egyesülete által 
rendezett Balatoni Iróhét igen nagyszabásúnak és 
nevezetesnek ígérkezik. Az írók kongresszusának 
fényét — azonkívül, kogy azon való megjelenését 
Karafidth Jenő kultuszminiszter is kilá á3ba he
lyezte, — nagy mértékben fogja emelni az a kö
rülmény, hogy azon a magyar irodalom képviselői 
maguk is tömegesen fognak résztvenni. Veszprém 
város polgármesteri hivatalánál eddig több, mint 
száz író jttentílte be megjelenését az IGE utján. 
A budapesti irók közül — hogy csak néhányat 
említsünk — részt fog venni az ünnepségeken dr. 
Pakoh József, az IGE elnöke, Lambrecht Kálmán, 
az IGE aldnöke, ezenkívül Baktay Ervin, Bcc/ássy 
Judit, Benedek Marcel, Berend Miklósné, Borsodi- 
Bevilaqua BMa, Kárpáti Aurél, Komáromi János, 
Kosztolányi Dezső, Londesz Elek, Mécs László, 
ifj. Mikszá h Kálmán, Móricz Zsigmond, Peterdy 
Andoi, Peihő Sándor, Pünkösti Andor, Rédey Ti
vadar, Ritjók Emma, Somlyó Zoltán, Supka Géza, 
Szép Ernő, Sziklay János, Telekes Béla, Teres- 
csényi György, Tersánszky J. Jenő, Ujházy György 
és még számosán. Amint értesülünk, az erkezö 
irók közül mintegy 30—35 Ct Veszprém város lát 
vendégül. Természetesen az érkezők elhelyezéséről 
is gondoskodni fognak s már most fölhívja a vá
ros hatósága a közönséget, hogy akiknek elszállá 
solásra alkalmas, kiadó szobájuk van, a*t mielőbb 
jelentsék be Veszprém város Idegentorgalmi Hi
vatalának (Óvári-utca.)

Minthogy a legutóbb vázlatosan közölt prog
ram szerint a veszprémi ünnepeteknek egyik 
pontja az IGE veszprémi fiókjának megalakulása 
és a veszprémi irók és művészek estéje lesz, an
nak előkészítését, a városi hatóság vezetése mel
lett, egy szükebbkörű rendezőbizottsdg vette a ke
zébe. Ez a bizottság fogja megállapítani, hogy 
kik azok az irók, akikkel az IGE veszpiémi fiók
ját megalakíthatják s ugyancsak részletesen kidol
gozza a szeptember 5.-i záróünnepély: a veszprémi 
irói és müvészest műsorát is. Az értekezlet aug. 
27. én, ma szombaton este fél 9 órakor a város
házán jön össze újabb tanácskozásra.

Ahogyan a2t előre jeleztük, a Balatoni író- 
hét veszprémi ünnepségeinek programja is válto
zást fog szenvedni. így az egyik legfontosabb vél 
tozás az lesz, hogy az a vonat, amely szept. 4.-én 
a fővárosi vendégeket fogja hozni, az eredeti terv
től eltérőleg, már körülbelül d. e. 10 órára Veszp
rémben lesz s így a pályaudvarról történő bevo
nulás és a székesegyházi Veni Sancte is korábban 
fog kezdődni. Minthogy azonban mindez igy is 
el fogja venni a dé'előtlöt, a B-latoni Iróhétnek 
dé i 12-től 2 ig rendezett szinházbeli megnyitó 
ülése délutánra marad. Ehelyett az ideérkezett irók 
megtekintik azokat a helyeket, amelyek valamelyik 
élő vagy elhalt veszprémi iró emlékét őrzik és az 
elhunylak iránt koszorúzással róják le kegyeletük 
adóját Ez azonban valószínűleg maga u*án fogja 
vonni a délutánra tervezett program némi válto
zó át is, esetleg majd az egyes számokon is fog
nak korrigá'ni.

A tárgyalások ebben az irányban is kiter
jednek és legközelebbi számunkban már módunk- 
bán lesz a Balatoni Iróhét mindkét veszprémi nap
jának pontos és részle,es programját közölni.

Tankönyvvásárlás
Van szerencsém érlesiteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
az összes veszprémi iskolák
ban bevezelett tankönyvekből 
s ik e rü lt  egy nagyobb  
m enn yiséget a  leg jobb  
9  k iv ite lb en  Q

ódon állapotban
b e s z e r e z n e m
és igy módomban van jókar
ban levő, kevésbé használt

t a n k ö n y v e k e t

féláron
a  tan u ló  if jú sá g  r e n 
d e lk e z é sé re  b o c sá ta n i

Uj tankönyvek rendes bolti árban korlát
lan mennyiségben nálam beszerezhetők

FO D O R  F E R E N C
könyvkereskedése  V eszprém .

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalénak 

telefonszáma 66.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen

H Í R E K .
— L apunk  sze rk esz tő ség e  é s  k iad ó - 

h ivata la  au g u sz tu s  l.-tő l V eszprém , 
F ü red i-te lep  II . szám  a la tt van . K érjük  
a  c ím v á lto zásra  ügyeln i I

— Szem élyi hírek. Dr. Roll Nándor megyés- 
püspök ezidőszerint Sümegen tartózkodik, ahon
nan a napokban ékezik haza. — Dr. Antal Géza 
református püspOk Genfbe utazott, ahonnan va
sárnap érkezik haza Pápára. — Dr. Horváth La
jos, vármegyénk alispánja a mull szombaton egy 
heti szabadságra utazó t a ma újra álveszi hiva
talát. — Gróf Almássy Dénes, békési földbirtokos, 
családjával együtt, ehéten látogatást tett Veszprém
ben a megyéspüspSknél.

— Egyházi hírek. A veszprémi megyés- 
püspök vitéz Noviki Lajos telsőiszkázi lelkészt plé
bániájába beiktatta; Pdrdanyi Emilt Bfüredre hit
oktatónak rondelle ki; a halálozás folytán meg
üresedett vaszari p ébánia vesetésével pedig Pozs- 
gai Márton vaszari káplánt bízta meg.

— Az a jka i kato likus tem plom . Ajkáról 
jelentik: Dr. Roll Nándor veszprémi megyés- 
püspök vasárnap, dr. Schva’cz Róbert püsp. szer
táros kisérelében, meglátogatta Ajkán ajkai Nirn- 
ste Ferenc ér Pál nagybirtokosokat, a ezalkalom- 
ma! részletesen megbeszélek az Ajka kózségb", 
építendő katolikus templom ügyét A tárgyalások
nak az az eredménye, hogy a templom építését 
a legrövidebb időn belül megkezdik Az előzetes 
mérnöki munkákat Suda Jenő okleveles mérnök 
vállalta, aki jelenleg Ajkán a h rá  felmérési teen
dőket ia végzi.

— A celldSmSIkl b encésapá tság  800 éves 
jubileum a. A celldömölki Szent Benedek-rendi 
apátrág az idén ünnepli meg alapításának 800. 
évfordulóját, A jubileumi ünnepség, a hircs kis- 
celli Mária-napi búcsúval, szeptember 8 -án kez
dődik és egy évig fog tirtani. 8.-án d. e. 9 óra
kor nagymise lesz az apátsági templomban és tá
bori mise a sportpályán, 11 órakor pedig ünne
pélyesen fölszentelik s újból áradják a köznek a 
régi „kegykul“-at, amely fölé uj kupoát készítet
tek. Ezzel kapcsolatosan lüzo tójubileum stb. ünne
pélyek is lesznek.

— A p iaris ták  ünnepe. A kegyes lanitö-
rendi szerzetesek augusztus 27. én, holnap szom
baton ünnepük Kalazanli Széni Józsefnek, a rend 
megalapítójának ünnepét a ez alkalomból Gombos 
Antal hézfőnók, gimn. igazgató, reggel tél 9 kor 
szentmisét mond a piaristák templomában.

— E vangélikus lelkész- és felügyelő  b e 
ik ta tá s . Vasalóidról jelentik: Vasárnap volt az 
ünnepélyes beiktatása paróhiájába Csillag Ferenc
nek, az Osküi evangélikus egyházközség uj lelké
szének, valamint Obelkó Vilmos pénzügyőri főf-|- 
Ugyelönek, akit ugyancsak nemrégen választott 
meg felügyelőjéül az Osküi gyülekezel. A két 
egyházi vezeti Unnepies beiktat fsát, a templomban 
tarlóit istentisztelet, illetőleg diszközgyülás kereté
ben, Takács Elek, a veszprémi ev. egyházmegye 
esperese végezte, Horváth Sándor várpalotai és 
Hering János veszprémi lelkészek segédletével, 
akik közül az előbbi oltári imát mondott, az utóbbi 
pedig az oltári szentigéi olvasta főt. Takács Elek 
esperes magasan szárnyaló avató beszédében han
goztatta, hogy az uj lelkész már féléve adminiszt
rálja az Osküi gyülekezetei 8 ezidő alatt úgy fel
sőbb hatósága, mint hivei, szomszédos kollégái, 
de a másvallásuak is egy hivatásának élő, komoly 
gondolkodású, Ulkiismereies emberi ismertek meg 
benne, akinek lenkOlt jelleme biztosilék arra, hogy 
az eddigi zilált állapotok megszűnnek s a béke 
és megérlés visszatér az Osküi gyülekezetbe. Ezt 
engedi remélni az ia, hogy az uj felügyelőben 
szintén egy mély valláaosságu, rendkívül agilis 
férfiút nyertek, aki, mint a veszprémi ev. egyház 
nak ia gondnoka, emez egyházközség ügyeinek 
intézésénél is elismerést érdemlő tevékenységet 
fejt ki. Eskütétel után úgy az uj lelkész, mint az
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I s k o l a i
felszereléseket,

rajzszereket 
és füzeteket

FO D O R  F E R E N C
könyv, Író és rajzszerkereskedésében Veszprém

vásároljunk!
Rajzeszközökben és festékkészletekben, 

tolltartúkban, iskolatáskákban 
rendkívül nagy a választék!

uj felügyelő hálásan megköszönték a nekik előle
gezett bizalmat és mindkettő emelkedett szellemű, 
nagyhatású programot adott. Majd az üdvözlések 
következtek. Dr. Zauner Róbert felügyelő a veszp
rémi, Horváth Sándor lelkész a várpalotai testvér- 
gyülekezetek, Jákóy Pál lelkész a hajmáskéri ref. 
egyház, Schmidl János főjegyző pedig Öskü köz
ség nevében mondtak meleg köszöntőket. A disz- 
közgyűlésből, a nap emlékére, táviratilag üdvö
zölték Kapi Béla evangélikus püspököt. A beiktató 
ünnepélyen, a helybeli gyülekezet tagjain kivül, 
szép számmal veitek részt a várpalotai és veszp
rémi gyülekezetek presbitériumai, úgyszintén kép
viseltette magát azon az ösküi katolikus egyház- 
község is. Ünnepély után közebéd volt, amelyen 
megjelent a helybeli plébános és a politikai köz
ség vezetősége is, s itt a két uj egyházi vezetőt 
számos pohárköszöntőben ünnepelték.

— Fél holdnyl lábon  álló  lucerna-
te rm és  sü rg ő sen  e ladó. Cím a  k iadó- 
h iv a ta lban . 240

— H alálozás. TOrtky Árpád vaszari espe
res-plébános, augusztus 24.-én, 71 éves korában, 
rövid szenvedés ulán elhunyt. A megboldogultat 
1885-ben szentelték pappá s mint fiatal káplán 
gróf Széchenyi Pálnál házi lelkész volt. 1909 óta 
töltötte be a vaszari plébániát, híveinek nagy sze
reidétől kisérve. Egyházi érdemeiért 1913-ban 
szentszéki ülnökké, 1920-ban kerületi esperessé 
nevezték ki. 1916-ban elnyerte a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjét, mert buzgó egyházi szolgá
lata melleit a magyar közéletnek mindenkor lelkes, 
hazafias érzésű munkása, Veszprémvármegye tör
vényhat. bizottságának pedig őszinte tisztelettől 
övezett tagja és nemesenérző jóember volt. Halá
lát mély részvét kiséri, úgy az egyhámegyében, 
mint a politikai vármegyében, és az impozánsan 
nyilatkozott meg a 26.-án végbement temetésén is.

— Hősi em lékm ű leleplezése. Pápáról 
jelentik: Gecse község 40 hősi halottjának főterén 
felállított emlékművet vasárnap szép Unneprég ke
retében leplezték le. Az ünnepély istentisztelettel 
kezdődötl. A katolikus templomban Pozsgai Már
ton káplán mondott szentmisét és hazafias szent
beszédet. Az evangélikus templomban Nagy Kál
mán lelkész mondott szárnyaló prédikációt. Az 
emlékoszlopnál az ünnepi beszédet Bárdossy Jenő 
soproni teol. akad. hallgató, az avató beszédet Sdghy 
Tamás pápai képezdei tanár mondotta. Az emlékmű 
egy karcsú oszlopból áll, a tetején kararai már
ványból faragott magyar koronával, a talapzatán 
pedig márványlurullal. A két egyház nevében ne
vezett lelkészek áldották meg az emlékművet. Er
délyt Sándor képezdész, Gyár Sándor pápai teo
lógus és Kalmár Pál szavalataikkal emelték az 
ünnepély szépségét. Szokody Sándor a bajtársak 
nevében mondott beszédet, a gecsei vegyeskarének-, 
a pipái levente-zenekar zeneszámokkal működött 
közre. A szobrot a község nevében Vasváry Qyula 
biró velte át, majd számtalan koszorú következett. 
Pápa város babérkoszorúját Mihály Sándor gazd.

Fontos határidők
a  fö ld hö zju ttatottak  r é s z é r e

a 3200—1932. sz. kormányrendelet szerint.
Szeptember 15.-ig. E nap előtt el nem árve- 

relhető < azok az ingóságok, amelyeket azért fog
laltak le, mert a földhözjutott a használati dij első 
felét, valamint a hátralékos törlesztő részletek ese
dékes egyhuszad résrét julius 31.-ig be nem fi
zette. Ha e napig, vagyis 1932. szeptember 15.-ig 
ezt a tartozást a földhözjuttatott kiegyenlíti, akkor 
a szeptember 15.-e előtt foganatosított zálogolás 
után adóbehajtási illeték nem számítható fel 
ellene.

felügyelő tette le a talapzatra. Végül a gecsei tűz
oltók és leventék diszmenetben vo..ultak el az em
lékmű előtt. Ezután a Böröczky-féle szőlőbeli kerti 
vendéglőben közebéd volt, amelyen Sdghy Tamás 
szép szavakban emlékezett meg a község agilis 
jegyzőjéről, vitéz Csonka Sándorról, aki az ünne
pélyt nagyon ügyesen rendezte meg. Kiss Dénes 
takácsi kisbirtokos Gecse áldozatkész lakosságát 
köszöntötte föl. A kiváló emlékművet Vasváry 
László bpesti szobrász, Gecse község szülötte, 
tervezte s Vajda Sándor pápai szobrász készítette.

— Orvosi hír. Dr. Rosenóerg Jenő egészség- 
ügyi főtanácsos, Veszprém város főorvosa aug.
26.-án több hetes szabadságra ment. Helyettese 
dr. Szommer Imre tb. várm. főorvos, veszprémi 
járásorvos.

— Tunl tó választás. A nemesleányfalui evan
gélikus gyülekezet a nyugdíjazás folytán megüre
sedett kántortanitói állásra Kiss József veszprémi 
tanítót választotta meg nagy szótöbbséggel.

— Az alsóörsi kulturhiz megáldása. Alsó
örsön, Horváth János volt paloznaki plébános ado
mányából, kulturház épült, amelynek ünnepélyes 
megáldása szeptember 4.-én lesz s azt, a megyés
püspök megbízásából, valószínűleg dr. Wéber Pál 
oldalkanonok fogja végezni.

— A Gazdasági Szakoktatási Tanács 
uj tagjai. A földművelési mintszter 1932. julius 
1.-től további három év tartamára újjáalakította az 
Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanácsot s abba 
többek közt tagokul kinevezte gróf Jankovics-Bi- 
sán Endréné földbirtokost, gróf Khuen-Héderváry 
Károlyt, a Felsődunántuli Mezőg. Kamara elnökét, 
dr. Ormándy János gazd. főtanácsost, a felsődu
nántuli kamara igazgatóját, dr. Schandl József 
egyet. ny. r. tanárt, dr. Schandl Károly ny. állam
titkárt, a devecseri kerület képviselőjét és dr. Szent- 
iványi Károly gyulafirátóti prépostot.

— Z o n g o ra  és én ek isko lám ba a 
b e lra tá so k  szep tem b er h av áb an  kez
dődnek . Je lentkezni lehe t dé le lő ttön- 
k ln t. T an d íj': heti két fé ló ra  u tán  havi 
10 P, heti két eg ész  ó ra  u tán  havi 
20 P. H erin g  JAnoené z en e tan á rn ő
KOSSUth L .-U . 10. 236

— Szolid urinő házvezetőnőnek ajánlkozik
jó bizonyítványokkal. Kitünően főz. Ltfferné, Vesz- 
prém, Károly-tér 7. Ugyanott jutányosán kitűnő 
hizikoszt kapható. 235

— Varázs-szavak. Egy Londonban ven
dégszereplő, híres magyar artista egy cirkusz ku
polájából motorkerékpáron a mélybe ugrik. Ugrás 
előtt varázsszavakat mormog. Egy újságíró meg
kérdezte, mik a varázsszavai, amire ő azt mondta, 
hogy: .Tolnai... Tolnai...* Tolnai Világlapja fe
dezte fel a tehetségét és ő ezért babonából egész 
életére hű marad a népszerű képeslaphoz.

— Gyorsírás! tanfolyam Veszprémben.
A minisztérium rendelete szerint jövőre az állami 
hatóságoknál, úgyszintén a vármegyénél és közsé
geknél is az irodakezelési szolgálatban dijnokként 
lehetőleg csak olyan egyének alkalmazhatók, akik 
a gyorsírásban jártasok. Az ilyenek a kezelői s ke
zelőnői kinevezéscknék elsőbbségben is részesiten- 
dők. Az irodai munkakörön kivül .  gyakorlati 
élet számos vonatkozásában is tág tere van a 
gyorsírásnak s erőkből Veszprém város isk. kiv. 
népm. albizottsága ez évben is rendez gyotsirási 
tanfolyamot kezdők és haladók részére. A tanfo
lyam szept. 15.-én kezdődik é t január végéig 
tart. Kezdők a fogalmazási, haladók az irodai 
gyorsírást tanulják. A tanfolyam, amelynek alapján, 
vizsga után, elnyerhető az .Irodai Gyorsitó*-i ké-

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb áron yesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

pesités is, heti két óra lesz, amiket a jelentkezők 
kívánságainak lehető figyelembe vételével fognak 
megállapittani. Egy csoportba legfeljebb 10—12-en 
lesznek beosztva. Tandíj havi 5 P. A tanfolyamot 
Pánuél Ferenc kir. s. tanfelügyelő, képesített 
gyorsírás tanító fogja vezetni, akinél jelentkezni 
lehet aug. 29.-től szepl. 12.-ig, hétfőn, szerdán, 
pénteken d. u. 5 —7-ig, az Irgalmasnővérek inté
zetének polgári iskolájában.

— Herbert W ilton: „A párisi kaland." 
Csupa lüktetés, csupa titokzatosság és érdekesség 
a Mindenki Könyve uj regénye, amely egy párat
lanul izgalmas kémtörlénelról szól. A nagyszerű 
regény ára 30 fillér, kapható mindenütt.

— A .Bécsi valcer" a moziban szombat
vasárnap, szerdán-csütörtökön, filléres előadásban 
pedig Ariane szerepel a műsoron.

— Antik, fényezett, ö ssze rak h a tó  
nagy ru h aszek rén y  ju tán y o sán  e ladó . 
Cim a  k iadóh ivá ta lban .

— Párizsi és tátrai tanulmányú!. MEF- 
HOSz Idegenforgarmi és Utazási irodája szept. 
2.-án rendezi hatodik 15 napos, rendkívül kedvez
ményes párizsi tanulmányutját és második 8 napos 
aulócar-kirándulását a Felvidékre. Jelentkezni le
het az Ulazási Irodában minden napd . u 4—7-ig 
(IX, Ferenc körút 38. fsz. 2. Telefon 872—74.) 
levélben is. Érdeklődőknek prospektust díjtalanul 
küld az Utazási Iroda.

— Elmentek a nyaraló gyermekek a Ba- 
konyból. Zircrál jelentik: A bpesti Regnum Mari- 
anum hitközség nyaraló gyermekei Zircről, Nagy- 
esztergárról, Bakonybélből és Bakonyszombathely- 
röl, hat heti hancúrozás, gondtalan, játékos nyara
lás után hazatérlek. A kicsinyek elhelyezésénél és 
elszállításánál mindenben a Regnum Marianum 
szolgálatkész cserkészei voltak segítségükre.

— K e r e s k e d e lm i,  Ü gyvédi é e  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t  le g e x e b b e n  é e  le g g y o r s a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja , V e s z p r é m .  
T e s e é k  p r ó b a r e n d e lé s t  te n n i.

— A Piarista Diákszövetség Ifjúsági 
összejövetele. Augusztus 31.-én d. u. 5 órakor, 
a Veszprémi Piarista Diákszövetség, ifjúsági tag
jai részére összejövetelt rendez a Betekintsben 
lévő cserkészházban, kedvezőtlen idő esetén a 
diákmenzán. Az összejövetelen felnőtt szövetségi 
tagokat is szívesen látnak.

— Pótbelratások az Iskolákban. A vesz
prémi rám. kai. elemi fiúiskolában az 1932—33. 
tanévben a pótbeiratások szept. 6. és 7.-én lesz
nek, d. e. fél 9-től 12-ig. A tanítás szept. 9.-én 
kezdődik. „Veni Sanete* 8.-án a Szent Láazló- 
templomban 8, a Szent Anna-kápolnában 9 órakor. 
Uj beiratkozók születési bizonyitványt, előző éviek 
értesítőt vigyenek magukkal. A júniusban elmaradt 
beiiratás most feltétlenül pótlandó. — A veszprémi 
fiú  és leány iparostanonc iskolában a beiratások 
szept. 2.-tól 5.-ig tartanak. Hétköznapokon 3—7, 
vasárnap 9—12 óráig. Bővebb tájékoztató az in
tézet hirdető tábláján, Aki tanonea behatását el
mulasztja, az ellen kihágási eljárást indítanak.
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— Székelési zavarok, bélgörcs, puffadt-
«ág, gyomorszédU!és, izgalmi állapotok, szivideges- 
ség, félelemérzés, bódullság és általános rosszul- 
lét esetén a természetes .F e ren c  József" kesetfl- 
viz a gyomor és bélcsalorna tartalmát gyorsan és 
fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja 
s  tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legki
válóbb orvosai a Ferenc József-vizet úgy férfiak
nál, mim nóknél és gyermekeknél teljes eredmény
nyel alkalmazzák. A Ferenc József keserűviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
ben kapható. I

— „A W indsor u tasai" regény szerzóje 
Nógrádi Béla, aki a NYÍL hasábjain mutatkozott 
be. Uj regényének hóse pesti fiatalember, aki 
megnyeri egy amerikai vegyimére! Osztóndiját és 
útjában a hajón találkozik az ünnepelt operaéne
kesnővel, akit már évek óta ismer a képes maga
zinokból slb., s most valóban végzete lett.

— Megölte az alkohol. Pápáról jelentik: 
Mezőlak községben 7ű/ttony/Sándor legényt az édes
anyja az istállóban, a jászolban halva találta. Meg
állapították, hogy halálát alkoholmérgezés okozta.

— Különös m unkanélküli tüntetés. Györ- 
vdry Ferenc nádasb.dányi munkanélküli péksegéd 
afeletti elkeseredeltségében, hogy munkát nem ka
póit, anyaszült meztelenül kifeküdt Várpalotán a 
piactér egyik árus állványára és ott sütkérezett a 
napon. A csendőrök behoz'ák a veszprémi járás
bíróságra, ahol közbotrányokozásért 2 napi fog
házat kapott.

— Tűz. Ajkáról jelentik: Padragon Szigeti 
Gyula bognár háza ismeretlen körülmények közölt 
leégett. A kár részben biztosítás révén megtérül.

— A jó és rossz örök küzdelm ét tárja 
elénk egyszerű de művészi eszközökkel ez a re
gény, Conrlhs Mahler regénye. Valamennyi alakja 
él s az olvasó végig aggódik azok sorsáéit. A 
Milliók Könyve legújabb száma 20 fillér, kapható 
mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény érté
kes dijakkal. Megkezdődön a nagy regénypályázat.

— Fölakasztotta m agát. Pápáról jelentik: 
Somogyi János 81 évesz adászteveli földműves 
lakásán fölakasztotta magát s mire tettét észrevet, 
ték, meghalt. Tettének oka gyógyíthatatlan beteg
sége volt

— M egszűnik az a lm ádi póstaautóbusz 
közlekedés. A veszprémi póslafőnöksig közli, hogy 
a Veszprém—Balatonalmádi közölt közlekedő 
póstaautóbusz járat augusztus 31.-ével megszűnik.

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakulatai szeptember 3.-án reggel 
7 órától 20 óláig a rálőti nagymezőn éleBlövésze- 
tét rendeznek. Ezidő alatt a Papodtetőlöl délre, az 
esztergán völgytől keletre, Julas pusztától északra, 
a zirci vasútvonaltól pedig nyugatra eső területen 
közlekedni tilos és életveszélyes.

— A belügym iniszter jóváhagyta, de egyes 
tételeiben k ifogásolta Veszprém  város költ
ségvetését. Most érkezett le Veszprém városhoz 
a belügyminiszter határozata, amelyet a városnak 
1932. évi kölségclőirányzatát jóváhagyta. A pótadó 
42% -ban, a kereseti adókivetési kulcsa 5% -ban 
állapíttatott meg. A miniszter utasította a polgár- 
mesteri, hogy kezdjen tárgyalásokat özv. Lukács 
Simonnéval, a második mozijog engedélyesével az 
eddig elvezett 2400 P részesedésnek teljes meg
szüntetése vagy leszállítása iránt, mert a mozinak 
ezidőszerint jövödelme nincs. A miniszter kifogá
solja, hogy a villamos mű fölujilási alapból köl
csön adott 20—20.000 P-t eddig sem a Move 
Veszprémi Sport Egyesület, sem a Veszprémi Torna 
Club nem fizette vissza, s mivel ezt a kölcsönt 
ellentétben állónak tartja nevezett alap rendelteté
sével, utasította a polgármestert, illetőleg a képvi- 
selőieslületet, hogy ezeket a kölcsönöket több esz
tendei törlesztési idő engedélyezésével mondják 
föl. Veszprém város hősi szobor-alapjának 34.171 
P  tőkésített vagyona van, amely poladóból jött 
össze. A belügyminiszter szeiint bármennyire mél
tányolni való kegyeletes célról van is szó, a mai 
súlyos gazdasági viszonyok között túlméretezettnek 
tartja, hogy a város közönsége egyetlen célra ilyen 
nagy összeget áldozzon és erre a célra éppen 
elégnek lattana 12.000 P-t. Felhívja tehát a kép
viselőtestületet, tegye megfontolás tárgyává, hogy 
a  hősi szobor-alapból fönnmaradó részt nem len
ne-e célszerű a várost terhelő adósságok törlesz
tésére fordítani.

Tankönyvek

ódon állapotban 
fele árban
m ár e lő je g y e z h e tő k  

é s  kaphatók

FODOR FERENC
könyv- é s  pap irk e resk ed éséb en .

Pápa város mozgója.
Rendkívüli közgyűlésen tárgyalták a kérdést.

Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü
lete a mozi ügyében muli pénteken rendkívüli 
közgyűlést tartott. Dr. Varsányi Elemér és Varsá- 
nyl Andor bpesti vállalkozóknak azt az ajánlatát 
tárgyalták, hogy a város a mozi jövedelmét vállal
kozóknak adja át. Viszont 25 év múltán a vállal
kozók a mozi-szinházat minden felszerelésével díj
talanul a város rendelkezésére bocsátják. A köz
gyűlés az ajánlatot elfogadhatónak találta, azonban 
a szerződéiben kikölendőnek tartotta, hogy a vállal
kozók 10 000 P t garanciául az épület lebontására,
10.000 P-t pedig bánatpénzül leiéibe helyezzenek 
s nyolc napon belül nyilatkozzanak, hogy a vá
rosnak a jogügyi pontokba foglait feltételeit ma
gukra nézve kötelezőnek ismerik el. viszont tudo
másul veszik, hogy a város végleges határozatát egy 
hónapig függőben hagyja. Ez utóbbi kikötésre azért 
volt szükség, mert a gróf Esterházy uradalom ügyé
sze azzal a beadvánnyal fordult a városhoz, hogy 
a mozi-színház céljaira átalakíttatja a birtokában 
levő Griff szálló nagytermét 480 férőhellyel, olyan 
módon, hogy az minden kívánalomnak megfelel
jen. A képviselőtestület örömmel fogadta a grófi 
uradalomnak ezt az ajánlatát 8 hajlandónak nyi
latkozott elfogadni azt a feltéleltis, hogy a mintegy 
80000 P-re rugó építési költségek ellenértékeké- 
pen engedje át a mozi-szinház bruttó bevételének 
12 5 %  át az uradalom számára. Megbízta a köz
gyűlés dr. Uzonyi Kálmán h. polgármesteri, hogy 
az uradalom ügyészével sürgősen lépjen érintke
zésbe s amint olyan megállapodásra jutnak, amely 
a város és a mozi-színházat látogató közönség 
érdekelt minden tekintetben kielégíti, hívjanak 
össze újabb rendkívüli közgyü'ésl, hogy végleg 
dönthessenek a város mozi-színházának régóta 
húzódó ügyében.

— Jo b b  családhoz, vagy  m ag án o s  
úrhoz  házvezetőnőnek  e lm enne a  h áz 
ta r tá s  m inden ág áb an  já r ta s  m ag án o s 
nő. Cim a  k iadóh iva ta lban .

— Felrobbant kezében a szódásüveg.
Pápáról jelentik : Gecse községben Böröczky An
tal hegybeli vendéglőjébe szódásüvegeket szállítot
tak, amihez Tál Vendel ugodi Iakós segédkezett. Az 
egyik üveg azonban szétrobbant és jobb kezefe- 
jén átvágta az ütőeret. A súlyosan sérült embert 
ideiglenesen Mihály Sándor gazd. felügyelő kö
tötte be, majd a pápai mentők beszállították az 
Irgalmasok kórházába.

— A mozi műsora. Ma szombaton (27.) 
este 7 és 9, vasárnap (28.) d. u. 4, este lél 7 és 
9 órakor .Bécsi valcer*. Főszereplők: Gustav Frőh- 
lich, Hans Junkermann, Maria Paudler, Júlia Serda. 
Slrauss János, a keringő király életéből való ked
ves jelenetek, a bécsi ifjúság tomboló ünneplése 
egy-egy uj keringője alkalmából. A rendező hami
sítatlan régi, bécsi hangulatot varázsol a filmre 
és fölvonultatja a Biedermeyer-kor alakjait. A film 
nagy sikert fog aratni I Megelőzőleg kiegészítő 
műsor és Hangos Magyar Világhitadó. — Szerdán 
(31.) d. u. 4 és este 9, csütörtökön (szepl. 1.) 
este 7 és 9 órakor, filléres előadásban, reprizben

.Ariane (Az orosz dikálíny)", dráma 9 felvonás
ban. Főszereplők: Elisabeth Bergner és Rudoll 
Forster. Érdekes történet a szülői szeretet melege 
nélkül felnőtt leány küzdelméről. A filmet a cen
zúra csak 16 éven felülieknek engedélyezte. Előző
leg kiegészítő műsor.

— Fölfordult a gabonás szekér. Ajkáról 
jelentik: Ifj. Bécsi János egy gabonával megrakott 
szekérrel tartott hazafelé. Útközben a kocsi föl
borult, és a rajta ülő Bécsi a lábát törte. Kór
házba szállították.

— K ö n y v n y o m d a ! é s  k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t  le g s z e b b e n  é s  le g g y o rs a b b a n  k é s z ít  FO D OR  
F E R E N C  k ö n y v n y o m d á ja  é a  k ö n y v k ö té s z e te ,  
V e s z p r é m .

KÖZGAZDASÁG.
* Felvétel a székesfehérvári téti gazda

sági iskolába. A tanév novembes 1.-én kezdődik 
és a : elméleti oktatás két éven át, november, 
december, január és február hónapokban tart, ami
kor a kisgazda fiát jobban nélkülözheti a gazda
ságban. A gyakorlati útmutatásokat az előadók, 
tavaszi és őszi kiszállások alkalmával, a tanítvány 
gazdaságában adják meg. Az intézettel kapcsolatos 
internátusbán a gazdaifjak teljes ellátásban része
sülnek, egy évre 160 P-ért, amely 40 P ős havi, 
elöleges részletekben is tőrleszthető. Egyéb dijat 
a tanuló nem fizet. Felvétetnek 17. életévüket be
töltött, egészséges testalkatú, iskolavégzett ifjak, 
szülői vagy gyámi beleegyezéssel s a közs. elöl
járóság ajánlása alapján. — Tekintettel a kisgazda- 
társadalom gazdasági oktatásának nagy nemzet- 
gazdasági jelentősegére, a kisgazdák figyelmét ez
úton is felhívja a szfehérvári m. kir. téli gazdasági 
iskolára és érdeklődőknek bővebb felvilágosítást 
nyújt a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület.

* Szépen érik  a  szőlő. Galamb István, a vesz
prémi szőlészeti is  borászati kerület felügyelője leg
utóbbi jelentése szerint a szőlők a meleg időjárás 
hatása alatt érés tekintetében előrehaladnak. E hó 
első felében jelentkezett esők igen jótékony hatást 
gyakoroltak rájuk. Helyenkint (a mollyal jobban 
fertőzött területeken) a molykukactól átlyukasztott 
bogyókon, illetve fürtökön, az esőkre zöld (sava- 
nyus) rothadás lépett fel, ami azonban a mostani 
száraz melegben egyelőre megállót!. A gomba
betegségek jelentékenyebb kárt nem okoznak, ez 
csak az aljakban és mélyebb fekvésekben figyel
hető meg. A termés kilátása továbbra is közepes, 
jó. A oorárakban változás nincs, az uj bor-kész
letek fogyóban vannak. A borkereslet lanyha.

* A ciszterci rend birtokvásárlása. Gyünk
ből jelentik, hogy a cisztercita rend megvette 
Wimpffen György gróf 2000 holdas simontornyai 
uradalmát, amelyet hosszú idő óta Strasser Vilmos 
bérelt. A rendnek a szomszédos Fejérmegyében, 
Előszálláson van virágzó gazdasága, ehhez csatla
kozik a most vásárolt birtok.

* A gyümölcsfák életkoráról és azok ala
nyairól ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a különböző gyümöl
csök házi feldolgozásáról, a borsózsizsik elleni vé
dekezésről, a hernyóenyv házi készítéséről, a dió 
oltásáról, az őszi hernyóirtásról, a beteg hordók 
tisztításáról stb. A dúsan illusztrált két szaklapból 
a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpesl, Földműve
lésügyi Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul 
küld mutatványszámot.

* Háziipari kiállítás és vásár Szegeden. 
Szegedről jelentik: A Magyar Nők Szent Korona 
Szövetsége szegedi szervezete, szeptember 7.-től 
12.-ig, a Délmagyarországi Kertészeti Egyesülettel 
karöltve, kertészeti és házikonzerv kiállítással egy
bekötött őszi ipari vásárt és kiállítást rendez. A 
kiállítás célja, hogy a magyar háziiparnak és ipar
művészeinek alkalmat nyújtson, hogy készítmé
nyeit bemutathassa, és ezzel felhívja a közön
ség s a kereskedő világ figyelmét azok minőségére 
és versenyképes árára. A szövetség különösen 
a karácsonyi ünnepekre kelendő gyermekjátékok, 
női kézimunka, díszműáru, különféle ajándéktár
gyak, egyes vidékek eredeti jellemző készítményei
nek tömeges kiállítására vet súlyt. A részvétel 
díjtalan. Érdeklődni és jelentkezni lehet a szerve
zetnél: Szeged, Tisza Lajos-körut 1. sz.

B o ro tv á s,, p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  fe j fá já s t  i s  e lm u la sz tja
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IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Szakvélem ények Szeiberling Rezső köny

véről.) Részi tesen ismertettük dr. Szeiberling Re
zsőnek, Veszprémmvármegye árvaszéki elnökének 
közel 1000 oldalas, hatalmas munkáját, amely „A 
kiskorúak és gondnokolok külön joga a kapcso
latos jogszabályok keretében* címmel a nyáron 
jelent meg. Hogy a párat an szorgalommal s ki
váló szaktudással megirt mü milyen nagy értéket 
jelent s mennyire hézagpótló, arra eléggé reávilá- 

itottak Veszprémvármegye alispánjának, majd a 
elügyminiszternek, továbbá a veszprémi megyés- 

püspöknek hivatalos lapjaikban, illetőleg pásztor
levélben tett ajánlásai, amiket már szintán ismer
tettünk. De ezeken kívül is jelentek meg szakvé
lemények Szeiberling Rezső könyvéről, amelyek a 
mü hasznosságát saját szakmájuk szempontjából 
bírálták el és egyöntetűen annak nélkülözhetetlen
ségét állapították meg. így p!. a Kir. Közjegyzők 
Közlönye többek között ezeket mondja a „nagyér- ; 
tékü szakm unkádról: „A közjegyzői gyakorlatot 
különösén érinti vagyonjogi jogvédelem gyakor
lati kérdéseivel több, mint 3C0 oldalon, s ebből 
az örökösödési joggyakorlattal 100 oldalon foglal
kozik a szerző s igy munkáját a közjegyzők ré 
szére is nélkülözhetetlen kézikönyvvé avat a. A 
szakkérdések minden vonatkozásaiban elsőrangú 
s az újabb magyar jogirodalomban hézagpótló 
szakmunkát a karlársak különös figyelmébe ajánl
juk." A Vármegye c. lapban, amely a Vármegyei 
Tisztviselők Orsz. Egyesületének hivatalos közlö
nye, dr. Halász Bálint, a belügyminisztérium or
szágos gyámügyi előadója mlliat a hosszabb cikk
ben az árvaszéki elnök müvét s miutái megá la 
pitja, hogy arra az árvaszéki tisztviselőkön kívül 
a főszolgabiráknak, községi elöljáróságoknak, ügy 
védeknek, különösen a tb. t. ügyészi tisztséget vi
selőknek, papoknak, tanároknak, tanítóknak, le
venteoktatóknak stb. szükségük van, igy folytatja: 
„Hiszem, hogy e mü a szakkörökben hozzáfűző t 
várakozásoknak mindenben meg fog felelni, és 
hogy annak megjelenése — figyelembevé/e a 
há'ramaradt gyámügyi irodalmat, — a gyámügyi 
igazgatás szempontjából szinte közérdek, és hogy 
annak közhasználatba kerülése üdvös gyakorlati 
eredményeket fog hozni." Az Ügyvédszövetségi 
Közlöny, az Orsz Ogyvédszövetség lapja szerint 
„A méltán hézagpótlónak nevezhető munka né kü- 
lözhetellen segédeszköz lesz mindazoknak, akik az 
idevágó kérdések bárme!y vonatkozásával is kö
zelebbről megismerkedni akarnak." Elismeréssel 
foglalkozik a könyvvel a Magyar Törvénykezés c. 
havi folyóirat is, s ismertetésében klli á^ba he 
lyezi, hogy még vissza ér a műre, amelyet „a könyv 
szerzője kiváló tudományos képzettséggel és nagy 
gyakorlati érzékkel foglalja rendszerbe a gyám
ügyekben szükséges összes tudnivalókat, megbíz
ható útmutatót nyújtva ezen a meglehetősen elha
nyagolt jogterületen." Még több szakismertetés is 
jelent meg Szeiberling Rezső kitűnő munkájáról, 
de a fenti idézetek is eléggé bizonyítják, hogy a 
közigazgatási és a jogélet minden tényezőjének jól 
felfogott érdeke, hogy azt könyvtára részére mi
előbb megszerezze.

(Koaáryné Réz Lola) írásaiban őszinte na
turalizmus párosul gyöngéd költészelt.l és szelíd 
humorral. Új regényének „Ida néni és Samu bácsi* 
a cime és az Uj Idők közli. Herczeg Ferenc heti
lapjának gazdag szépirodalmi részéből kiemeljük 
Babay József hosszabb elbeszé ését, a kitűnő 
Harsányi-regényt, Öibey Irén és Bódás János ver
seit, az elmés .Ellesett párbeszédek" et, Surányi 
Miklós történelmi cikkét és Ruzitska Mária füidő-

Régi, kevés jav ítás t igényifi

karosszékek, ülőkék stb. 
ju tá n y o sá n  e lad ók .

Cím a k iadóhivata lban .

R ád ió k , fé n ykép ező  gépek,
a m e r ik a i R oyal Író g ép ek
részletfizetésre

k ap h ató k  FO DO R F E R E N C  könyvkereskedésében

levelét. Az Uj Idők bői az ismeretterjesztő cikkek 
s a népszerű rovatok sem maradtak ki. A kiadó- 
hivatal: Bpest, VI. Andrássy ut 16., bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámot.

(P ettes József festőm űvész k iállítása 
Veszprém ben.) Pettes József bpesti festőművész, 
a fiatalabb magyar festómüvéiz nemzedék egyik 
legtehetségesebb tagja érkezik a legközelebb 
Veszprémbe, hogy a vámosban bemutassa művé
szet it. A kiváló festő, aki éveket töltött Angliában 
és Franciaországban, legutóbb a Vasvármegyei 
Muzeum Egyesület meghívására, az ottíni művé
szekkel együttesen íllito ta  ki képeit szenzációs 
sikerrel. A vezető újságok állandóan hosszas leírá
sokban méltatták művészetét. Amint hátijuk, a 
jeles festő egyben elsőrendű orgonaművész is, 
aki már vi'ághirü kátedrálisok orgonáján is több 
dijat, kitüntetést és aranyérmet nyert s bizonyára 
Veszprémben is meg fogja szerezni azoknak a 
szimpátiáján akik a művészeteket szivükön viselik.

(Színészek Zircen.) Zircről jelentik : Buda 
Dénes színigazgató a mu t csütö.tökön a „Fehérló" 
opere't 1 befejezte u'olsó előadását. Zircről Deve- 
cserbe ment társulatával szerencsét próbálni.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A Move VSE vasárnap a VTC-vel jálszott a 
város állal adományozót erüst kupáért Az egyenlő 
jáiéáerői képviselő csapatok kOaül a MOVE a mér
kőzést 2:1  (1 :1 )  arányban nyerte. A két helyi 
csapat kiírd.Imire srép számú közönség volt ki
váncsi. de a mutatott jáés mindkét csapat részé
ről még sok kívánnivalói hagyod hátra. Reméljük 
azonbtn, hagy az elkövetkező 1932—33-as baj
noki évben csapataink sikeresen megfogják állni 
helyüket, dalszerzők: Amrein és Molnár (Move), 
illetve Radács (VTC). A szezon elején még mind
két csapatból csak a védelmek játéka elégített ki. 
Bitó: Feldmann.

Pápán a Kinizsi barátságos mérkőzést jál
szott a győri II kér. SC vei és szép játék után 
biztosan 4 : 1 (0 :0 ) arányban győzOtt. Reméljük 
itt is, hogy a Kinizsi elözó évi előkelő helyezéséi 
a jövő labdarugó szezonban is megtartja. B író : 
Mikőczy.

A Move VSE tutalékcsapata a kupamérkő
zés előtt előmérközést játszott a FAC-al és meg
érdemelten 3 :1  (2 :1 ) arányban vereséget szen
vedett. Az összeszokó tabb fűztőiek okosan pasz- 
szoló csa'á'sora vitte el a pálmát a széteső játé
kot mulató MOVE elől B írd : Bujlás.

Múlt pénteken a zirci ifjúság és a kisgyőni 
bányászfiatalság Zircen, a piaciéren futbaimérkő- 
zéat rendezeti, amely 2 :0  ra a zirci ifjúság veresé
gével végződöd. (I. I.)

•
Vasárnapi program. Az 1932—33. évi lab

darugó bajnoki szezonban megyebeli csapataink 
a következő párosításban veszik fel a küzdelmet: 
A VTC a Szombathelyi Vasutasokkal Veszprémben, 
a Kinizsi a győri AC cal Pápán, a Move VSE a 
TSC vei Tatabányán, a Perutzgyár a soproni 
SOTEX al Pápán, a Bfüredi SE a Siófoki SE-vel 
Bfüreden éB az Unió a Szfvári SzAK-kal Várpalotán.

o Balatoni vitorlásversenyek. Most feje
ződöd be a balatoni vitorláshét. A Balaton jatt- 
bajnokságért, Jankovich Bésán Endre gróf örökös 
vándordíjáért, csaknem az összes balatoni vitor
lás slaithoz állt s izgalmas küzdelem után a ta
valyi védő, „Kisangyalom” győzöd, (Kir. Magyar 
Yachl Club), vezette Heinrich Tibor, legénység: 
Burger Sándor, Sebők Sándor. 2. „Agglegény* 
(KMYC), vezette Tuss Miklós, 3. „Délibáb” (BYC), 
vezette Kovács Béla. — A Balatoni Yacht Club BfU- 
reden rendezte első vitorlásversenyét A 30 négy
zetméteres kiélés hajók osztályában győztes volt 
„Rabonban” (KMYC), vezette Ugrón Gábor. A 
14 négyzetméteres jollék osztályában „Délibáb* 
(BYC), vezette Kovács Béla A 14 négyzetméteres 
jollék osziályában. I. „Garabonciás" (KMYC), ve
zette Thaly Péter. — Szent István napján pedig 
a Balatoni Yacht Club Balatonalmádiban, vasár
nap a Kir. Magyar Yacht C'ub Bfüreden rendez
tek vitorlásversenyt s ezzel végétért a balatoni 
vitorlás hát. Almádiban, 22 négyzetméteres jollék 
osziályában 1. „Délibáb”, 2. „Zsivány”, 3. „Car
men”, a 14 négyzetméteres jollék osztilyában t. 
.Garabonciás", 2. „Mese„. A 22 négyzetméteres 
kiélés hajók osztályában 1. „Karakán”. Bfüreden. 
Garami Sándor-vándordíj: I. „Rabonbán”, 2,
„Emese”. A balatoni vitorlás hél, versenyeiben 
győztes hajók az egyes versenyekben elért pont- 
számok arányában az OTT balaloni plakettjál is 
elnyelték.

o B ridzs verseny. Primóczi Szentmiklóssy 
Pál ny. ezredes, aki országos viszonylatban is a 
legelső Bridzs-játékosok közé tartozik, négy napig 
tartó játszma-versenyt rendezed Ajkán, amelyen 
nem csupán a község, hanem a környék társadal
mának szine-java ved részt. A nagy érdeklődés 
mellett lefolyt mérkőzést Szentmiklóssy Antal nyerte 
meg. A többi helyeket Szentmiklóssy Pál, Bőday 
István és Nirnsee Emma töltették be. Rajtuk kívül 
résztveltek még : Bőday Éva, özv. Bőday Dazsőné, 
Hlatky-Schlichler Klára, Mr. M. Branch, dr Gönczy 
Tihamérné, Knoller Rrhárdné, Nirnsee Pál, Nirnsee 
Mária, Mise M. Patrige, ifj. Szentmiklóssy Pál, 
Margit és Rózsi. Mini értesülünk, a játszma-ver
senyt legközelebb megismétlik.

Atiyakfinyv.
Szüleiéi: Bodó József kőmives-s. és Brenner Kata

lin fia József r. k. — Molnár Gyula napsz. és Gombos 
Mária fia József r. k. — Steigler Antal molnár-s. és Sze- 
liga Anna fia Antal István r. k. — Happel Ferenc ács-s. 
és Spel Veronika fia István János r. k. — Tóth Gizella 
leánya Emília ev. — Friderics József ny. csendőrtiszth. és 
Schuppán Mária fia József Gáspár r. k. — Staub József 
iigyn k és Holler Anna fia István r. k. — Holtai Julianna 
leánya Mária Erzsébet r. k.

Halálozás GKick Zsuzsanna 5 h. r. k. — özv. Va- 
lek Jánosné Spel Anna 84 é. r. k. — Czupor Imre 1 h. 
r. k. — Solbai József fodrász-s. 19 é. r. k. — Belényesi 
Lajos cipész 56 é. ref.

Házasság: az elmúlt héten nem köttetett.

tanuló ifjúság 
figyelmébe!

Az összes veszprémi iskolákban elrendelt 
tankönyvek  uj á llapotban
k o r lá t la n  m ennyiségben re n d e s  bolti á ro n ,

valam in t ódon á llap otb an
fele árban kaphatók 

FODOR FERENC

tanuló ifjúság 
figyelmébe!

k önyvkereskedésében , V eszprém . T elefon 54.



A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

6 (XXXIV. LV1I. 34. szám)______________________ VESZPREMVARMEGYE__________________________ 1932. augusztus 28,

Meghívó
a Zirci Villamosművek rt.
1932. sze p t. 8 .-á n  d. u . I ó ra k o r
Zircen, dr. Kuntzl Ernő ügyvéd társulati 

irodájában tartandó

rendkívüli közgyűlésre,
melyre a részvényeseket az alapszabályok 

6 . §-a értelmében meghívjuk.
A számadások és mérleg, az igazga

tósági és felügyelőbizottsági jelentések a 
vállalat irodájában délután 2—3 óra között 
megtekinthetők.

A közgyűlés tá rg y so ro z a ta :
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére egy 

részvényes választása.
2. Igazgatóság és felügyelőbizottság je

lentése.
3. Az 1932. év január hó i.-tőljunius 

30.-ig szóló mérlegének és zárszámadásá
nak jóváhagyása, felmentvények megadása 
és a tiszta nyereség felosztása.

4. A részvénytársaság megszűnése tár
gyában határozathozatal.

5. Esetleges indítványok.
Zirc, 1932. augusztus 23.

237 Az Ig azg a tó ság .

3 5 5 6 - 1932. szám.
Á rverési hirdetm ény.

Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt .F e rro ' 
Vas, Műszaki és Autófelsz. rl. javára 441 P köve
telés és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. já
rásbíróság 1932. évi 2540. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932, évi junius hó 24.-én lefoglalt, 1809 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem 
s annak az 1908. évi XLI. t e. 20. §-a alapján a még 
kővetkezőkben megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más (oglaltatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Tólvázsonyban leendő megtartására 
határidőül 1932. óvi szeptem ber hó 10. nap já
nak délután fél 4 ó rá já t tüzOm ki, amikor a birói- 
lag lefoglalt ‘"Hurok, teherautó s egyéb ingóságo
kat, a legtöbbet igérónek, esetleg a becsár áért 
is el fogom adni. 1000 Pengét meghaladó becsér- 
tékü ingónál a becsériék 10% át bánatpénzül ke
zeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Veszprém, 1932. augusztus 12.
238 P á d á r kir. bir. végrehajtó.

694—1931. sz.

Á rverési h irdetm ény .
Dr. László M. Mihály budapesti ügyvéd által 

képviselt Phónix életbizlositó társaság javára 286 
P 86 f. követelés és járulékai erejéig a bpesii közp. 
kir. já’ásbiróság 1931. évi 416.887 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1931. évi junius hó 13.-án lefog
lalt, 1300 P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, sannak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§ a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedd lakásán, 
Veszprémben, Qizella tér 3. szám alatt leendó meg
tartására határidőül 1932, évi szeptember hó 13. 
napjának délután 3 óráját tüzOm ki, ami
kor a biróiiag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságo
kat a legtöbbet igérónek, esel lég a becsár * , -áért 
is el fogom adni. 1000 pengót meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérték 10 % -át bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelózó kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo-

{[uk a végrehajtási jegyzókOnyvból ki nem tűnik, 
génykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 

írásban vagy szóval jelentsék be.
Kelt Veszprém, 1932. augusztus 5.-én.

Nagyobb menyiségii, 
jó  m in ő ség ű

1931, és 1932. é¥i bor 
olcsón eladó. „

Duda, B alatonalm ádi, PlnkóczI-u t 13.

Rákéczi-tór 24. szám alatt lévő
S in g e r
v a rró g ép  ü z le t

november l.-re kiadó.
Bővebbet d r . fto senb erg  Je n ő n é l.

Veszprém megyei város golgármesterétől. 

10352-1932. sz.

Hirdetés.
A Táborállási-dülőben levő 5701. és 

5694. hrsz. alatti

szá n tó fö ld ek
a polgármesteri hivatal 4. sz. szobájában 
fo lyó  évi a u g u sz tu s  hó 3 0 .-á n  d. 
e. 10 ó ra k o r  tartandó nyilvános árveré
sen bérbeadatnak.

Veszprém, 1932. aug. 22.
Dr. B erky s. k.

234 polgármester.

V e z e t ;

mint mindig!

a  m o s t m eg je len t

nj modelü \ 
Royal portab le \ 
amerikai irögép!\

6 —18 h a v i  részlet- ■ 
f iz e té s i  fe lté te lek . ■

Á r a já n la t ta l  szolgál, *
a g lp tt kívánatra vidéken Is azonnal bemutatja * 

a  fö lc r a k a t:  \

fodor Ferenc
k ö n y v -  és p a p ir á r u h á z a  • 
Veszprém . T e le fo n  51. ■ 

i . .................................................................................. :

652— 1932. Ikv. szám.

Á rverési h irdetm ény-k ivonat.
Ve8zptém és Vidéke Takarék és Hitelszövet

kezet, mint az OKH tagja bej. cég végrehajtatónalr 
Puskás János és neje, Gombár Franciska végre
hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönnyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli az 1881 : LX. t-c . 144, 
146. és 147. §§ értelmében elrendeli a végre
hajtási árverést 310 ar. pengő tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a veszprémi kir. já'ás- 
biióság területén levő, Vilonya községben fekvő & 
a vilonyai 281. sz. Ijkvben A I. 1—5. sor, 191/a/l., 
245 a, 353/a, 492/c, 604/a hrsz. alalt felvett 
(sz ántó a kenderföldekben, rét a határérben, s/ántó 
a kerthelyi vetőben, szántó a felső cserágában, 
szántó az aszóban) ifj. Puskás János nevén álló 
ingatlanokra 1247 P kikiáltási árban; 2. a vi’onyai 
281. sz. tjkvben A II. 1. sor, 127 a hrsz. a fel
vett (kert a beltelkekben) ifj Puskás János nevén 
álló ingatlanra 150 P 50 f. kikiáltási árban ; 3. a 
vilonyai 329. sz. tjkvben A 4- 1- sor, 324/c 4. 
hrsz. a. felvett (rét az urrétben) ifj. Puskás János 
nevén álló */* rész illetőségre 603 P kikiált isi ár
ban; 4. a vilonyai 418. sz. tjkvben A I. 1. sor, 
673/b 31. 1. a , 3. a., 1. a. hrsz. a. felvett (legelő 
és erdő) Puskás János nevén álló **/73fc ad rész 
illetőtégre 127 P kikiáltási á rb an ; 5. a vilonyai 
430. sz. tjkvben A - f  2. sor, 52/a hrsz. a. felvett 
(házhely a beltelkekben) Puskás János és neje. 
Gombár Franciska nevén álló ingatlanra 40 P ki
kiáltási árban ; 6. a vilonyai 436. sz. tjkvben A -{- 
1. sor, 52 b hrsz. a. felvett (házhely a bt I.elek
ben) Puskás Jáno3 és neje, Gombár Franciska ne
vén él ó ingatlanra 560 P  kikiáltási árban.

fii telekkönyvi hatóság az árverésnek Vilo
nya községházánál megtaitisára 1932. évi nov. 24. 
n ap ján ak  déle lő tt 9 ó rá já t tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja meg :

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. §- 
ában foglaltakra tekintettel kimondja a tlkvi ható
ság, hogy a vilonyai 281., 329. sz. tjkvben körül
írt ingatlanokat a végrehajtató érdekében a kikiál'ási 
ár Vs án alul eladni nem lehtt, a vilonyai 418. 
sz. tjkvben foglalt illetőséget a végrehajtató érde
kében 3070 P áron alul, a vilonyai 430. sz. tjv- 
ben foglalt ingatlant a végrehajtató érdekében 
1050 pengő kikiáltási áron alul, a vilonyai 436. 
sz. tjkvben fogla t ingatlanokat 3000 P áron alul 
eladni nem lehet; a Veszprémi Takarékpénztár rt. 
csatlakozott végrehajtató érdekében a vilonyai 281. 
és 329. sz. tjkvben felvett ingatlanokat a kikiáltási 
ár V rán  alul, a vilonyai 430. sz. tjkvben foglalt 
ingatlant a kikiáltási ár ’/s'ánál, a vilonyai 436. 
sz. tjkvben foglalt ingatlant 3525 P áron alul el
adni nem lehet; Deutsch Izidor csa'lakozott vég
rehajtató érdekében a vilonyai 430. sz. tjkvben 
felvett ingatlant 896 P áron alul, a 136. sz. tjkv
ben felvett ingatlant 4300 P áron alul eladni 
nem lehet.

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 elö- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. te. 147., 150., 170. 
§. 1908: XLI. te. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár *’áza- 
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni

Veszprém, 1932. évi február hó.5. napján.
A kiadmány hiteléül: D r. Ungváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. alelnök.
tlkvezető 180

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztősége és kiadóhivatala
Veszprém, Füredi-telep I I . szám alatt van. 

Telelonszáma 66.
Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.

234 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.


