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K orm án yválság .
A korm ány m in isztertanácson  el

h a tá roz ta , hogy lem ond é s  gróf 
K árolyi Gyula m iniszterelnök s ze r
dán  délelő tt á t is nyújtotta a  ko r
m ányzónak  a  lem ondást. A ko r
m ányzó az t elfogadta, de a  korm ányt 
m egbízta a z  ügyek ideiglenes v eze
tésével. Az uj korm ány k inevezése 
előtt a  korm ányzó több politikust 
hallgat meg, e lsősorban  gróf Bethlen 
Istvánt, az  egységes p á rt vezérét. 

A kormány lem ondásának hire — aho
gyan azt m aga a  miniszterelnök is egy újságíró 
előtt megjegyezte — nem érhette váratlanul az 
ország közönségét. Már előre vetette árnyékát 
a z  egységes pórt multheti értekezletén, am e
lyen a kormány és pártja között bizonyos ellen
tétek merültek föl. Főleg bizonyos esedékes 
korm ányintézkedések „tem pó“-ja tekintetében 
voltak kifogások s az úgynevezett gazdaköve
telések tekintetében is radikálisabb álláspontot 
foglalt el a  pórt, mint a  kormány.

ilyen válságos időkben egy politikai válság 
m agában is elég komoly dolog, fölösleges, sőt 
kóros lenne tehát most ezt az  előidéző okok 
boncolgatásával súlyosbítani. Ezt úgyis eléggé 
megteszik azon a politikai oldalon, ahol a lelki
ismeret a  legkevesebb, a zavarosban való ha 
lászás pedig a  legfontosabb. Mi meg vagyunk 
győződve, hogy az  egységes pórt tagjai közül 
azok, akik a  kormányt magatartásukkal távo
zásra  kényszeritették, a  nemzet életbevágó ér
dekeit éppúgy szivükön viselik, mint maga a 
kormány viselte, átérzik és vállalni is merik 
cselekedetükért a felelősséget, és ha némileg 
eltér is fölfogásuk gróf Károlyi Gyuláétól, ennek 
a  puritán becsületességü s izig-vérig magyar 
em bernek nem csak önzetlen jószéndékót, de 
érdemeit is bizonyára méltányolják.

Mert a  látszólagos programtalansóg mellett 
igenis nagy érdemei vannak gróf Károlyi Gyu
lának, aki éppen egy éve vette ót Magyaror
szág korm ányzását európai kvalitású elődétől. 
Mór maga az is tiszteletet parancsol, hogy a 
válság kezdetén egyáltalán mert vállalkozni a 
szerinte is hálátlan és népszerűtlen orszógve- 
tésre. Programjának azt a  két tételét pedig, 
hogy az  állami költségvetést egyensúlyba hozza 
és a  pénz értékállandóságát megvédi, vaskö
vetkezetességgel megvalósította. Hogy a  nehéz 
és szinte napról-napra változó viszonyok nem 
kedveztek az ő elgondolásainak, ez nem von le 
egyéniségének értékéből.

Gróf Károlyi Gyula talpig férfi volt és 
önzetlen íutzafi. Ez a  két tulajdonság olyan, 
am inek értekét napjainkban megbecsülni meg
sokszorozott kötelesség. Adja az Ég, hogy a 
kormányzó bölcsesége és az illetékes politiku
sok támogatósa olyan uj kormányt állítson eme 
gondterhes napokban az  ország élére, amely
nek vezetőjében ugyanezek a  tulajdonságok 
megtalálhatók. Mi reméljük ezt. —chl.—

A  válság problémái a megyegyűlésen.
K enessey P o n g rá c  fő ispán  a szegények  m eg seg ítéséé rt. — H olitscher Károly 
é s  Schandl K ároly országgyű lési képviselők  a  falu  izg a tá sa  ellen. — A korm ány  

m egvédi a  g a zd á k a t a  m alm okkal szem ben.
Ve8zprémvármegye törvényhatósági bizottsága 

szerdán és csütörtökön tartotta őszi közgyűlését, 
amit dr. Kenessey Pongrác főispán, a „Hiszekegy- 
elmondása után, fenkölt szellemű beszéddel nyi- 

1 tott meg, amelyből visszatükrözött közismert meleg 
: emberszeretete és segíteni kívánó szociális érzéke.

— Az elmúlt télnek — mondotta — azon 
hittel indultunk neki, hogy ha bármi erőfeszítés
sel is átérünk rajta, könnyebb időket érünk meg. 
A vármegye tűrhető termésének ellenére azonban 
még nem tudom, könnyebb télnek nézünk-e elébe, 
főleg a városokat illetőleg. Az általános leromlott
ságon egy év tűrhető termése nem segíthet gyö
keresen. A termésből annyi helyre kell, adósság, 
kamat, törlesztés, adó, slb., hogy a bevételekből 
vajmi kevés marad az uj termésig. De, főleg a 
kisembereknél, nem is a rossz termés, vagy annak 
alacsony ára volt a katasztrofális, hanem az állat
árak zuhanása és még az ilyen árakon való érté
kesítésnek is majdnem lehetetlen volta. Kisembe
reknek eladó gabonája úgyis alig van, eladó ál
latja majdnem mindenkinek lenne.

— Ezen az állapoton segíteni a kormánynak 
legnagyobb gondja, nekünk pedig feladatunk le
hetőleg elviselhetővé tenni az állapotokat a javu
lás elérkeztéig. Erre utat és módot csak egyben 
látok : segíteni az arra valóban rászorulókon. A 
mai válságos időkben az államtól mindig keve
sebbet várhatunk. Talán nem is helyes az embe
reket arra a gondolkozásra nevelni, hogy .majd 
eltart az állam- . Mutatkoznak oly jelek is, amelyek 
szerint éppen ebben a feltevésben a dolgozni, ke
resni akarás is megcsökkent. A valóban saját hi
bájukon kivül kenyér nélkül maradottak segítséget 
csak munka ellenében kaphatnak. Az ezek részére 
való munkaalkalmak megszerzésének és megszer
vezésének kell az első feladatnak lenni.

— Rendkívül nehéz lesz a városi szegény 
lakosság megmentése a télen. Ezek száma nagyon 
megnőtt. Munkaalkalom ezek részére jóformán 
semmi sem volt. Ezek hathatós megsegítése igen 
nehéz feladat lesz. Bízom azonban vármegyém 
eddig is tapasztalt megértő segítségében, de tel
jes nyomatékkai kérem is ezt, még ha ez jelentős 
áldozatokkal jár is.

— Jól ismerem az úgynevezett gazdabajokat 
is s méltóztassék meggzőzödve lenni, hogy azokat 
átérezve, hatáskörömben is mindent elkövetek azok 
csökkentésére, illetve illetékes helyen azok tolmá
csolására. Kötelesség szerint egész tevékenységemet 
a bajbajutottakon való őszinte segíteni akarás hatja 
át, és méltóztassék elhinni, hogy e székben nem 
igen ült még valaki nehezebb időkben, de jobb 
szándékkal sem.

A főispán szavai igen nagy tetszést arattak 
s azokat lelkesen megtapsolták. Ezután, érdemei
nek hangsúlyozása mellett, a most kormányfőta
nácsossá kinevezett Konkoly-Thege Sándor pápai 
kir. közjegyzőt, majd a zirci apátságot múlt hónap
ban lefolyt 750 éves jubileuma alkalmából, — ha
bár az alispán már akkor tolmácsolta a törvény- 
hatóság üdvözletét, — újólag bensőségteljesen üd
vözölte. Indítványozta, hogy „az apátság hazafias, 
nemzetépitő és fenntartó munkájáért, a kultúráért

folytatott nemes, példaadó nemzetnevelő tevékeny
ségéért- hálás köszönetüket jegyzőkönyvben örö
kítsék meg s azt közöljék az apátsággal. A főis
pán indítványát egyhangú helyesléssel elfogadták.

Ezután a várm. közigazgatási bizottságból az 
év végén kilépő dr. Antal Géza, Hunkár Béla, 
dr. Iklódy-Szabó János, dr. Mohácsy Lajos és 
Szabadhegy Elemér tagsági helyeinek betöltése 
következett s a közgyűlés az elrendelt szavazáson 
csaknem egyhangúlag újból a vármegyének fent- 
nevezett érdemes közéleti tényezőit választotta be 
a közig, bizottságba. Ugyancsak választás utján 
megalakították a vármegyei központi választmányt, 
valamint a devecseri és zirci járási kórházak bi
zottságait is. (A megválasztottak névsorát külön 
közleményünk hozza.)

A dr. Porubszky Elemér főjegyző által elő
terjesztett alispáni jelentésnél Holitscher Károly 
lendületes beszédben foglalkozott a gazdasági vál
ság kérdésével és súlyosan elitélte azt, hogy egye
sek az ország mai nyomorúságos helyzetét arra 
használják föl, hogy a falusi lakosságot — talán po
litikai, talán érvényesülési célból — izgatják az 
adók, a töke- és kamattartozások megfizetésének 
megtagadására. Ezzel — még ha jóhiszeműen 
teszik is — semmiesetre sem fogják elérni azt a 
célt, amit akarnának, de vétenek a nemzet jó l fel
fogott érdeke ellen, mert katasztrófába dönthetik 
az országot. Még ha valami olyan eszmével jön
nének, ami megmutatná a kibontakozás útját, min
denki szívesen támogatná ókét, de ehelyett eddig 
csak frázisokat hallottunk tőlük. Ilyen izgatás mel
lett hogyan helyezkedjék el ná'unk a külföldi tőke, 
amely pedig mintegy 3 miliárd kölcsönt adott 
már, és hogyan legyen a magyar pénzintézetek
nek bizalma a tőkéik kihelyezésére, ha azokat nem 
látják biztosítva? Ezután rámutatott, hogy a ma
gyar helyzet oka igenis a világválság, darabokra 
tépték az 50 miliós osztrák-magyar monarhiát, pe
dig a két ország ipari és mezőgazdasági terme
lésével kiegyensúlyozta egymást. Most azonban 
ezek a gazdasági egységek önellátást folytatnak. 
Nagy hiba volt a túlzott iparosítás is. Egyes dé
delgetett, üvegházi növényféle iparágat föl kellene 
áldozni, a vámokat lerombolni, hogy megindul- 
liesson a magyar mezőgazdasági kivitel. Adatokat 
sorol föl arról, hogy a külföldön is 25 milió mun
kanélküli van s az aranyimádó Franciaországban 
népességének 2’4 %>-a munkanélküli, mig a meg
csonkított Magyarországon csak 2 2 °/o. A gépek 
rohamos fejlődése is hozzájárul ehhez. Rámutatott, 
hogy a közhangulat sokszor igazságtalan, mint pl. 
a tisztviselőkkel szemben is, akik pedig a legjobb 
fogyasztók voltak, amíg pénzük volt. Hangoztatta, 
hogy az olcsó kamat kérdését, amivel összefügg a 
földteherrendezés kérdése is, meg kell oldani és 
még azt is helyeselné, ha a kormány megtiltaná 
a pénzintézeteknek az osztalék fizetését, s az igy 
megtakarítót t jelentős összeget lehetne kamatle
szállításra fordítani. A devizakérdés megoldását is 
fontosnak tartja mezőgazdasági szempontból. Kül
földi tartozásaink megfizetéséhez peoig a hitelezők 
belátásának kell minket hozzásegíteni. Az alispáni 
jelentésben, amit különben elfogadott, kifogásolta, 
hogy az a sertéspestis elleni oltóanyag forgalom.
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hiányát a gazdák közömbösségének minösili, pedig 
ennek oka azok szegénysége é j az orvosszer drá
gasága. Majd a fdispán és alispán figyelmét föl
hívta a rossz utakra. Azzal végezte nagy tetszéssel 
fágadolt szavait, hogy csak politikamentes Osszer 
fogássa! és nem izgatással lehel a súlyos magya- 
problémát megoldani.

Dr. Mohácsy Lajos az elhangzott beszédbe 
kapcsolódva, méltó fOlháborodással szóvátette, hogy 
a veszprémmegyei malmok hétfőn sztrájkba léptek, 
hogy a kormányt a malomellenóri rendszer meg
szűntetésére kényszerítsék. Ezzel igen nagy kárt 
tesznek a gazdáknak, mert ezek hogyan fizessék 
meg az 50 P ős vámőrlő malmi lisztet és hogyan 
etessék drága darával az általaikat. Indítványozta, 
sürgésen keressék meg a kormányt, hogy vizsgálja 
felüt a malmok Ügyét s ha igazuk van, vegye re
vízió alá az óitési rendetelet. De ha nincs igasutr, 
akkor meg drákói szigorral járjon el velük szemben.

A felszólalásra a főispán kOzSlte, hogy mi
helyt a malmok leálltak, 8 súlyos szemrehányást 
tett a Molnár Söövetség elnökének, mert köztudo
mású, hogy az Őrlési rendelet éppen most van 
felülvizsgálat alatt Egyúttal pedig telefonon azon
nal jelentette a dolgot a földművelési miniszternek, 
aki kijelentet,e, hogy az őrlési vám százalékának 
fölemelését a kormány nem engedi meg s a meg
indult tárgyalásoknál azokban a kérdésekben, ame
lyek a gazdák rovására mennének, kíméletlen és 
hajthatatlan marad. A kormány különben a legkö
zelebbi napokban a kereskedelmi malmokkal leszál- 
littstja Veszprémmegye községeibe a becserélésre 
szükséges lisztet.

A főispán bejelen'ését viharos helyesléssel 
vette tudomásul a közgyűlés, Mohácsy Lajos pe
dig kOszOnetet mondott érte és visszavonta indít
ványát.

Hunkár Béla, szintén Holit-cher Károly fel
szólalása kapcsán, foglalkozott a gazdasági kérdé
sekkel. Lelkes, hazafias érzesse! tOrt lándzsát a 
revízió mellett, majd, mint a Veszprémvárm, Ló
tenyésztő Egyesület elnöke, azt indítványozta, írja
nak fOl a honvédelmi miniszterhez, hogy a be
szüntetett katona-tóvásártásokat az állattenyésztő 
gazdák érdekében újra indítsa meg. Dr. Havas 
Kornél a burgonyabetegségekrOl szólott és meg
bízható helyrOI való vetflmag beszerzésé! kérte. 
Eötvös Sándor, a falusi lakosság súlyos helyzeté
nek Őszinte föltárása mellett, szintén a kamatkér
dés rendezését kívánta. Wolfram János a kisipart 
vette védelmébe, amely együtt érez és szenved 
más osztályokkal a kartelok miatt. Harsa Zsig- 
mond pedig igen okos beszédben a tettek politi
kája mellett foglalt állást, hangoztatta a nemzeti 
egységet, s azt, hogy 0 egységespárti.

Dr. Schandl Károly mondott ezután nagy 
figyelemmel hallgatott, magas színvonalú beszédet, 
amelynek a kedélyeket megnyugtató jótékony ha
tása a nyomán keletkezett zajos tetszésnyilvánítá
sokban jelentkezett. Hangoztatta, bár igaz, hogy a 
napóleoni háborúk óla nem volt ily súlyos gaz
dasági válság, de ha folyton csak siránkozunk és 
egymást keserítjük, akkor valóban úrrá lesz raj
tunk az elégedetlenség. Az igazi magyar ember az 
BrdögOt nem is fOsti folytonosan a falra, hanem 
segíteni próbál Meg van gyflzfldve, hogy főispán, 
alispán, a megyebizottsági tagok, sőt maga a pu
ritán becsületességü miniszterelnök is a legjobb 
szándékkal vannak eltelve, de hiába, a mezőgaz
dasági helyzetet, amely a világválság függvénye, 
csak úgy egy-kettőre a magunk erejéből nem tud
juk megjavítani. A slresai értekezettől sem vár 
sokat, ez a búzán mintegy 2 frankkal akar segíteni. 
De nekünk, Romániának és Jugoszláviának még a 
búzánál is fontosabb volna az állatkivitel, elekin- 
tetben azonban a megegyezést Németország meg
hiúsította. Sőt most Németország, a dán és holland 
vaj kivételével, a vajimportot is be akarja szün
tetni, ami tejárunk 10—11 fillérre való leesését 
eredményezné. Ezért a földművelési miniszter sür
gősen delegátusokat küldött ki, hogy ezt igyekez
zenek megakadályozni. Ezután kifejletté, hogy a 
helyzet megoldása nem lehel más, mint vámunió 
létesítése Olaszországgal vagy Ausztriával, s ha 
emellett következetesen kitariunk, elérhetjük a béke
beli állapotot, amikor szabad volt arrafelé a határ 
a magyar gazdának. Majd, mint az OKH vezér- 
igazgatója, szintén a kamatmérséklés mellett szó
lott, de e téren a Jegybanknak és a kisemberek 
vergődését páholyból néző nagybankoknak kell jó 
példával elöljárói. Egyelőre legalább a száz holdon

aluli kisgazdák kamatterheinek csökkentését kellene 
keresztülvinni. A lelek szerint meg lehet a remény
ségünk, hogy talpraállunk, hiszen a világ tőzsdéin, 
a gazdasági és pénzügyi helyzet eme fokmérőin, 
már emelkedik az értékek és nyerstermények ára. 
Csak kemény munkával, kitartással keresztül kelt 
bOjtölnünk ezt az átmeneti időt, s a Trianon re
víziójára nem Itthoni marakodás és az erők még 
apróbbra forgácsolásával kell törekednünk, hanem 
egységes összetartással kelt azt követetnünk. S ha 
minden becsületes ember megteszi, hogy a faluba 
iparkodik önbizalmat önteni, akkor megszűnik majd 
az elkeseredés és ismét meglelnek a templomok 
hálaadó, bizakodó és egy boldogabb jövóért imád
kozó magyarokkal.

A nagy hatást keltett beszédért hosszasan, 
melegen ünnepelték a felszólalót. Ezután Hofjmann 
Géza az adófizetési kedvezmény novemberig való 
meghosszabbítását sürgette, majd dr. Horváth La

jos alispán adott megnyugtató válaszokat az alis- 
páni jelentésnél elhangzott fOlszólalásokra, ami 
után a jelentést egyhangúlag elfogadták.

Ezután pártolótag támogat ák Debrecen va
rosnak a követelések devalorizálása s a kartelok 
visszaélése ellen a kormányhoz, Gyflr-Mosoii- 
Pozsony vármegyéknek a városi illetékek és piád 
helypénzek revíziója és csökkentése érdekében a 
kereskedelmi és földművelési kormányokhoz inté
zett főliratát, és egyhangúlag elfogadták Héjj Qyu- 
lának szépen felkészü t beszédben megokolt azt 
az indítványát, hogy a györ—Veszprém—balaton 
almádi állami útnak idegenforgalmi, balatonkutturai 
és igy nemzeti szempontból is fontos kiépítését 
küldcttségileg kételmezzék a kormánynál, A kül
döttség, a főispán vezetékével, báró Fiáth Pál, dr. 
Óvári Ferenc és Holitscher Károly biz. tagokból 
fog állani. Elfogad ók még a módositott kémény- 
seprési szabályrendeletet is.

A dunántúli református egyházkerület közgyűlése.
A n tal G éza  p ü sp ö k  a  k e re sz ty é n sé g  e lle n sé g e irő l.

Pápáról jelentik: Kedden tartotta évi köz
gyűlését a dunántúli református egyházkerület 
Pápán, a főiskola dísztermében, dr. Anlat Géza 
püspök és dr. Balogh Jenő titkos trnícsos, fő- 
gondnok, konventi és zsinati világi elnökök veze
tésével. Ugyanezen a napon ment végbe az uj, 
pápai központi templom alapkövének Unnepies le
tétele is.

A közgyűlést megelőzőleg, hétfőn az egyház- 
kerület lelkészei külön értekezleten tanácskoztak és 
az elnöklő dr. Antal Géza püspök nagyszerű beszéd
ben hívta föl paptársait az egyházellenes irány
zatok s igy főképen a történelmi materializmus 
elleni küzdelemre. Medgyasszay Vince kormány
főtanácsos, egyhátker. lelkészt főjegyző tartott ez
után a stólaváltság kérdéséről előadást, majd dr. 
Török István professzor a lelkészek továbbképzé
séről tartott értékes fejtegetést. Ugyancsak hétfőn 
tartották az egyházkeiület különböző bizottságai is 
ütéseiket.

Az egyházkerületi közgyűlésen Antal Gáza 
püspök bevezető imát mondott. Balogh Jenő fő
gondnok megnyitó beszédében tüzetesen kifejtette, 
hogy az á lami és társadalmi jótékonyság, illető
leg az állami szegénygondozási akció mellett a 
télen ismét feltétlenül szükség lesz minden egyes 
egyházközség szegénygondozási munkájára is. Ki- 
terjesakedett a megnyitó a magyar nép széles ré. 
legei j avára végzendő társadalmi munka feladataira. 
Továbbá a nehéz viszonyok között levő iskolák se
gítésére hívta fel a figyelmet.

Ezu'án a magasztos szettemben tartott, ki
váló körültekintéssel megszerkesztett püspöki je
lentés tárgyalására került a sor. Megállapította a 
jelentés, hogy az egyháznak az államhoz való vi
szonya a közhatóságokkal való érintkezés tekinte
tében kielégítő volt. Örömet keltett, hogy az állam 
elismerte az egyház kulturális munkájának értékét, 
amidőn a két jubiláló főiskola emlékünnepén maga 
az államfő is megjelent, és a pápai főiskola ün
nepén a nemzethez intézett figyelmeztetésével ezt 
az alkalmat történelmi jelentőségűvé tete. A kor
mányban beállott változás nem hozott változást 
abban a viszonyban, amely a kultusztárca betöl
tője és az egyház között fennállott. Elismeréssel 
emlékezett meg a jelentés ezután Karafiálh Jerő 
kultuszminiszter eddigi jóindulatáról. Anyagi téren 
azonban ez a jó viszony ez évben sem eredmé
nyezhette a szükségletek kielégítését, sőt további 
redukció vált szükségessé. Ennek sajnálatos kö
vetkezménye a lelkészek szomorú anyagi helyzete 
és az iskolák válságos állapota. A törpe iskolák 
részére az eddig kiutalt államsegélyt a kormány 
megvonta és a tanítókat elhelyezte. Fájdalmas ér
zéseket váltott ki az évszázados iskolák meg
szüntetése. *

A felekezetközi viszonyról szólva, meg- 
á lapította a jelentés, hogy itt sem merült fel a 
múlt évben aggodalomra okot adó mozzanat, de

K ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t  
g y o rsa n , o lc só n , 
íz lé s e s e n  s z á l l ít  

F O D O R  F E R E N C  kíttjntjomdája V estprém .

a keresztyénség ellenséges oldalán annál inkább 
mutatkoznak a fenyegető jelek. Ennek elgondolása 
— írja a püspök — kellene, hogy közelebb hozza 
a keresztyén egyházakat egymáshoz, s egyesítse 
őket a közös nagy ellenség ellen, amely nem is
merve felekezeti különbséget, a keresztyén egyház 
egyetemére tőr, hogy kiirtsa annak kétezer éves 
világát. A veszély a küszöbön áll, nem szabad, 
hogy készületlenül s egymás elleni harcban talál
jon bennünket.

Elismerését fejezte ki a püspök az Országos 
Református Lelkészegyesület iránt „azért a nagy
arányú munkásságért, amelyet egy negyedszázad 
alati az egyház egyetemének és lelkészkedő pap
ságának érdekében kifejtett*.

Részletesen beszámolt még a jelentés a 
dunántúli egyházkerület életéröl s elismeréssel szó- 
lo't a nyomasztó gazdasági helyzetben is megnyil
vánuló áldozatkészségnek jeleiről. A vagyoni hely
zet kapcsán is örömmel állapítja meg, hogy mind 
ezideig a válság nem bírta kikezdeni ref. egyhá:- 
nak vagyoni egyensúlyát, bárha a veszély egyes 
pontokon nagyon fenyegető is. A hosszú, terje
delmes, minden részletre kiterjedő jelentést Med
gyasszay Vince referádája ulán nagy megnyugvás
sal fogadta a közgyűlés és melegen ünnepelte az 
egész kerület éleiét irányító s a súlyos helyzet 
minden fenyegetését vállát nekifeszitve elhárító 
püspököt.

Vince egyhker. főjegyző-esperest is lelkészi szolgá
latának 40, Halka Sándor esperest 25 éve al
kalmából, dr. Török István hitludóst pedig a pá
pai teológia rendes professzorának erősítette meg.

Ezután dr. Matolcsy Sándor kormányfőtaná
csos, Jakab Áron esperes, Va'gha Kálmán főisk. 
lelkészi gondnok, Győry Elemér és Szabó Bálint 
lelkészi ttnácsbirák előterjesztéseiben tárgyalta le 
a közgyűlés a hatalmas tárgysorozatot. Sor került, 
a nép-, közép- és főiskolai ügyek megtárgyalása 
mellett, a közigazgatási 's  vagyoni s a missziói 
ügyek letárgyalAeára, valamint a segélyezési kérvé
nyek elintézésére is. A legfontosabb ha'ározatok 
közül kiemeljük a következőket: Örömmel vették 
tudomásul, hogy a pápai teol. akadémián a múlt 
évben nyolc teológus szerezte meg a tanítói ok
levelet. Ezzel kapcsolatban meleg köszönetét sza
vazott a gyűlés a püspöknek, aki hosszas s ki
tartó utánjárással kieszközölte a minisztériumnál, 
hogy a taológusok megszerezhetik a lanitóképesi- 
lést és mint lelkészek a lörpeiskolák tanítását ér
vényesen végezhetik. A délután folyamán az egy
házkerület bírósága is ülést tartott.

Az esie 8 órakor végződött egyházker. köz
gyűlésen a kerület lefkészi és világi vezető emberei 
szinte teljes számban megjelentek, akiknek sorá- 
b?n ott lat uk dr. Darányi Kálmán miniszterelnök- 
segi államtitkárt, a pápai főiskola világi gondnokát, 
Huszár Aladár felsőházi tagot, dr. Segesdy Ferenc 
kúriai bírót a veszprémi egyházmegye gondnokát, 

An̂ 0r' ' J z , 0r8z- Testnevelési Tanác* 
' i n®két' dr-, Hegedűs Lóránt ny. minisztert, Cso- 
r , ?  y kur,lai b' ,ót> a veszprémi törvényszékfi", h ' L, £ StV, b } '° \  szfellérvári ny. polgármea- 

\tr\, á t. Jbkay-lhász Miklóst, a pápai egyházmegye
nokotn<8tb'’ Szász Ferenc volt veszprémi gond-
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H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök. bérmautjat megszakítva, ma Bpestre, 
Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélyére 
utazóit. — Ugyancsak a királyné szoborieleple- 
zésére utaznak föl dr. Kenessey Pongrác és dr. 
Horváth Lajos, vármegyénk ffi- és alispánjai s 
egyúttal hivatalos ügyeiket is elintézik. — Dr. 
Strausz István, a számvevőszék ny. elnöke család
jával együtt rokonának, Strausz Antal prépost-ka
nonoknak látogatására hétfőn Veszprémben időzött

— Előfizetési felhívás. Felkérjük kedves 
olvasóinkat, hogy október 1.-én esedékes előfize
tésüket mielőbb megújítani szíveskedjenek. Csekkel 
a legközelebbi számunkhoz mellékelünk, addig a 
régit használja föl, akinek van ilyen. A kiadóhivatal.

— Kapi Béla evangélikus püspök beszéde 
a  Gusztáv Adolf Egylet lipcsei centenárium án. 
Bpestről jelentik: A világ lutheránizmusánek egy
házjótékonysági szerve, amely többszász milió 
márkát juttatott száz év alatt a krisztusi gondolat 
szolgálatára, most tartotta meg cenlennáriumi ün
nepét. A földkerekség valamennyi evangélikus egy
háza elküldöite képviselőit a százéves ünnepre, 
köztük a magyarhoni evangélikus egyház is D. 
Kapi Béla dunántúli püspök vezetésével. Kapi 
püspököt nagy megtiszteltetés érte, mert a Lipcsé
ben tartott négy föistenlisztelet közül az egyiknek 
szónokául őt kérték fel, a többi három prédikációt 
Eidtm  svéd érsek, Ihmels szász püspök, Gummt- 
rus finn püspök tartották, az egyház világviszony
latban legismertebb alakjai. A cenlennáriumi ün
nepen ugyancsak Kapi püspök köszöntötte a ma
gyar evangélikus egyetemes egyház nevében a 
százéves egyesületet, majd átnyújtotta a magyar 
evangélikusság által készített művészi grafikai la
pot, amely érdekesen és szemléltetően ábrázolja 
az egyesületnek magyar földön végzett munkáját.

— Egyetem i tan á ri kinevezés. A kor
mányzó, a kulluszminiszter előterjesztésére, a bpesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen üresedésben 
levő kísérteti kórtani tanszékre dr. Bélák Sándort, 
a debreceni Tisza István Tudományegyetem ny. 
r. tanárát, ugyanebben a minőségben kinevezte. — 
A kinevezés, amely lulajdonképen csak áthelyezés, 
vármegyénk kimagasló szülöttéi, vármegyei főor
vosunk kitűnő orvosprofesszor fivérét érte, akinek 
kiváló szaktudása nagy nyereséget jelent a főváros 
számára.

— A M ária T ársu la t főzőtanfolyam ára
még néhány napig lehet jelentkezni Mittner Emília 
elnöknönél, Horgos-u. 2., naponkint d. e. 8—fél 
10, d. u. fél 6 —7-ig.

— A honvédelm i m in iszter köszöneté 
Veszprém  városnak az  avángárd isták  fogad
ta tá sáé rt. A honvédelmi miniszter meleghangú 
leiratban köszönte meg Veszprém városnak az itt 
keresztül utazott avangárdisták lelkes fogadtatását, 
mert — mint közli — a veszprémi ünneplés is 
mély nyomokat hagyott az olasz nép lelkében és 
még jobban kimélyitette az olasz-magyar barátságot.

— A pápai reform átus tem plom  a lapkő
letétele. Pápáról jelentik: A pápai református 
egyház kedden rendezte meg ujonan épülő, impo
záns templomának fényes alapkőletéleli ünnepé
lyét. A templom falai már állnak a volt színház 
helyén, sőt kettős tornyának is látszanak már a 
hatalmas kupolán fölülemelkedő építményei. Belső 
struktúrája pedig tiszlán kivehető a körbefuló szé
les karzattal és az orgona helyével. A templom 
férőhelye 2000 szemcyre való lesz. Az ünnepély 
a zöld lombokkal ékesített templomban d. e. II 
órakor kezdődött, amit még emlékezetesebbé tett, 
a hívők ezreinek és a hivatalos város megjelené
sén kívül, hogy a dunántúli egyházkerület éppen 
aznap tartotta őszi gyűlését és testületileg vett 
részt a nagyszerű ünnepélyen. A „Te benned bi- 
zunk eleitől.fogva..." kezdetű ének elhangzásaulán 
Jakab Áron esperes imája kövelkezett. Majd Öté 
Sándor helybeli lelkész szárnyaló, alkalmi beszédet 
mcndolt. Szűcs Dezső presbiter az épület alap
kövében elhelyezendő okmányt olvasta föl, dr. 
Antal Géza püspök magasztos imája után pedig 
megkezdődlek az ünnepélyes kalapácsütések, ame
lyeknek sorát maga a főpásztor nyitotta meg, ami 
ulán testületek és magánosok egymásután járullak a 
szószék elölt álló alapkőhöz. A szép ünnepély, 
amely a városnak is ünnepe volt, a „Himnusz* 
eléneklésével ért véget.

TÖ BB  KI AD A *  
N É L K Ü L  —
MÉG TÖKÉLETESEBB 
H A JÁPO LÁS I

Minden EKda Shampooborfféte 
bon most a Perfekta citromos 
hajfurdőt — az új tökéletes haj- 
öblítőszert találja. Ez a hajat 
simává és könnyen fésülhetővé 
teszi, fényt, jó tartást ad és 
tökéletes lesz o haj szépség®*

ELIDA SHAMPOO
Adófizetési kedvezmények.

A 4770—1932. sz. kormányrendelet és az 
ennek végrehajtási utasítását képező 133 000—1932. 
sz. pénzügyminiszteri rendelet részben kamatelen
gedésre, részben részletfizetési engedélyezésre ad 
módot. A hátralék összegére való tekintet nélkül 
kamatmentességet élvez az, akt adótartozásait ez év 
október végéig teljes egészében kiegyenlíti. Az ily 
adózó még abban a kedvezményben is részesül, 
hogy amennyiben ez év julius hó l.-e  óta kamat 
címén is teljesített fizetést, ezt az összeget tőke- 
tartozásának törlesztésére könyvelik át.

Adóhátralékát kamatmentesen fizetheti meg 
az adózó akkor is, ha egész hátralékát ez év ok
tóberéig nem is fizeti be, de a folyó évben eddig 
befizetett összeggel együtt szeptember hó végéig 
befizeti ez évben esedékes összes adóinak három
negyed részét E tekintetben a kamat címén befi
zetett öszszeg is tőketörlesztésnek számit.

Az eddig engedélyezett és ma is érvényben 
levő részletfizetési kedvezmények, vagy a f. év vé
génél későbbre nem terjedő fizetési halasztások 
továbbra is érvényben maradnak, azzal a könnyí
téssel, hogy e kedvezmények kamatmentesekké vál
nak, amennyiben a kedvezményt az adózó ponto
san betartja.

Lehetővé teszi a rendelet azt is, hogy azok 
az adóhátralékosok, akiknek az 1931. évről fenn
álló tartozása 5000 pengőnél nem nagyobb, hát
ralékos tartozásukat a folyó adókkal együtt a f. 
év október hónapjától kezdődóleg kamatmentes rész
letekben törleszthessék. És pedtg, ha az 1931. vé
gén fennállott hátralék a félévi adóelőírásnak meg
felelő összeget nem haladja tú l : 12 havi, ha a félé
vit meghaladja, de egy évinél nem több, akkor 
18 havi, ha az egy évi előírást túlhaladja, de két 
évinél nem több, akkor 24 havi s végül, ha két 
évi előírást is túlhaladja, akkor 30 havi kamat
mentes részletfizetést kaphat az adózó.

Mindazok az adóhátralékosok, akik kamat
mentes részletfizetési kedvezményre igényt tartanak, 
500 pengőn aluli hátraléknál községi elöljárósá
guknál, illetőleg városi adóhivataluknál bélyegmen
tesen (erjeszthetik elő kérelmüket. 500 pengőnél 
nagyobb, de 5000 pengőt meg nem haladó hátra
lékosok szabályszerűen felbélyegzett kérelmeikkel 
községi elöljáróságuk, illetőleg városi adóhivataluk 
utján az illetékes pénzügyigazgatósághoz forduja- 
nak. 5000 pengőt meghaladó hátralékosoknak a 
késedelmi kamat 6 °/o-ra való mérsékléséi, esetleg 
teljes elengedését a pénzügyminisztertől kell kér
niük, de ugyancsak a fentebb említett hatóságo 
kon keresztül. Az engedélyezett részletfizetések szi
gorúan pontos be nem tartása esetén úgy a rész
letfizetést, mint a kamatmentességi kedvezmény 
megszűnik és az meg sem újítható. Az esedékes
nél több adót befizető adózó évi 6 %-os kamat- 
megtéritést kap.

Ridiók és írógépek részletfizetésre Fodornál!

— A devccseri és zirci k ó rházb izo ttsá 
gok. A megyegyülésen a devecseri Berta kórház 
közkórházi bizottságának tápjaiul Alasz Miklós, 
Antal Lajos, Barcza Dezső, Bélák Endre, Csorba 
György, Dezső Béla, dr. Jókay-Ihász Miklós, dr. 
Schandl Károly és dr. Tóth Béla, — a zirci Er
zsébet kórház bizottságába pedig tagokul dr. Borián 
Elréd, gróf Esterházy Pál. Holitscher Károly, dr. 
Mesterházy-Nagy László, Purgly Pál, dr. Sült La
jos, dr. Tóth Aurél, Walla Ferenc, dr. Werner 
Adolf és dr. Wéber Arnulf választattak meg.

— Felhivjuk olvasóink figyelmét a XXIX.
oszlálysorsjáték húzására, mely már október 20.-án 
kezdődik. Az óriási keresletre való tekintettel aján
latos. hogy az eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat 
továbbra is megtartsák, az uj vevők pedig minél 
előbb rendeljenek. 271

— L elkészbucsuztatás Enyingen. Enying-
ről jelentik: Dr. Vass Vince három és félévi gaz
dag és eredményes munkálkodása után vasárnap 
búcsúzott az enyingi ref. gyülekezettől, hogy el
foglalja kecskeméti uj parohiáját. A templom zsú
folásig megtelt szerető híveivel s a búcsúzó lelki- 
pásztor lélekbemarkoló beszéddel mondott nekik 
istenhozzádot. Ezután Kovács Gyula gondnok, a 
presbitérium és gyülekezet nevében megható sza
vakkal nyújtotta át az emlékajándékot, egy ízléses 
íróasztal garnitúrát. Fél 1-kor a presbitérium és 
megjelent kecskeméti vendégek a kaszinó termébe 
vonultak ebédre, ahol Tóth |enő enyingi jegyző, 
Joó Gyula kecskeméti jogakadémiai dékán, Meri- 
tey főorvos és mások meleghangú felköszöntőkben

I

29. M. kir. O sz tá lyso rsjá ték .

F ő n y e re m é n y  :

I . o s z t á ly .

H ú z á s :  október 20 -á n  és 22-én. 

Szerezzen SzerencseSzámokat Szűcsnél

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. o sztá ly so rsjá ték  lő iru s itó  helye 
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Zongorát és pianinót kölcsönöz és elad
H o rth y  M ik ló s-u t  18.

EURTZ GYULA
V E S Z P R É M . 244

Ünnepelték Vass Vincét. Délután a Ref. Nőegylet 
díszközgyűlést tartott, amelyen utoljára elnökölt 
dr..Vass Vincéné, aki ez alkalommal tisztéről le
mondott és érzékeny búcsút vett lelkes gárdájától. 
Moharos Péterné értékes képet nyújtott át, amely a 
templomot ábrázolta. Este műsoros szeretetvendég- 
ség volt, amelyen imádkozott és bibliát olvasott 
Ácsai József s.- lelkész. Szavalt Szalay Julianna, 
Köntös Juliska, Sándor Vilma és Fa Géza. Ének
számokat a Ref. Énekkar adott elő B. Varga] Jenő 
ig.-tanitó vezetésével. A lelkészt és feleségét Áldott 
Rózsika a nőegylet leánycsoportja, Orosz Mancika 
pedig a szegény gyermekek nevében bucsnztatta 
a szeretet é3 hála szavaival. A szeretetvendégsé- 
get a búcsúzó lelkész szárnyaló imája fejezte be.

— A tanfelügyelőség uj vezetője. A kul
tuszminiszter Kehrer Károly pestmegyei kir. tanfel
ügyelőt a veszprémmegyei tanfelügyelőség vezeté
sével bízta meg.

— A P iarista  Diák Szövetség kirándulása.
A Veszprémi Piarista Diákszövetség vasárnap (25.- 
én) megrendezi tervezett autóbusz kirándulását. 
Indulás reggel pont 9-kor a Veszprémi Takarék- 
pénztár elől. Egy vagy két hely még üres, arra 
lehet jelentkezni.

— A várm egyei Népművelési B izottság 
köz- és diszgyfllése. A Veszprémvármegyei Isko- 
lánkivüli Népművelési Bizottság szeptember 28 -án 
d. e. 10 órakor a vármegyeház kistermében éves köz
gyűlést, majd 11 órakor a díszteremben díszköz
gyűlést tart. A rendes közgyűlés keretében a nép- 
műv. titkár ismerteti az elmúlt évi népművelési 
tevékenységet s az 1931. évi zárszámadást, majd 
a díszközgyűlés során Kenessey Pongrác főispán 
kiosztja a folyó évben rendezett körzeti dalosünne
pélyeken körzreműködött dalegyesületek dijait. A 
népműv. titkár ismerteti a dalosünnepétyek lefo
lyását, az Orsz. Dalosszövetség kiküldöttje pedig 
üdvözli a díjnyertes dalárdákat. A díszközgyűlésen 
a veszprémi dalárdák összkara is közreműködik ének
számokkal.

— Kezdő, haladó növendékek zongoraok-
latását elvállalom, magyar nótákat kotta nélkül ta
nítok. Gyakorlás díjtalan. Seidl zongoratanárnő, 
Cserhát-utca 2. 278

— A várm egye központi választm ányá
nak  tag ja i. A szerdai megyegyűlésen megválasz
tották a várm. központi választmány tagjait, akik 
a következők: Veszprémi választókerület: id. Bé- 
keffy István, dr. Bélák Imre, dr. Berky Miklós, dr. 
Cseresnyés József, dr. Horváth Béla közjegyző, 
Kelemen Imre, Kránitz Kálmán, dr. Lukcsics József, 
dr. Szász Ferenc, dr. Szeiberling Rezső, dr. Totlh 
Béla és Wolfram János Veszprém, vitéz Korompay 
Lajos Várpalota, Kun László Vörösberény. Pápai 
kerület: Karlovitz Adolf és vitéz Karcsay Béla 
Pápa. Devecseri kerület: Antal Lajos Somlóvásár- 
hely, Barcza Dezső Vid. Zirci kerület: Holitscher 
Károly Csetény, vitéz Hunkár Béla Bakonybánk, 
Purgly Pál Nagyesztergár. Enyingi kerület: Bibó 
Dezső Szunyog-puszta, Jakab Lajos Enying, Med- 
gyasszay Vince Lepsény. Nagyvázsonyi kerület: 
Berecz Pál Szentgál, dr. Jókay-Ihász Miklós Lő- 
rinte-puszta, Nirnseé Pál Ajka. Ugodi kerület: Gu- 
bicza Ferenc Bakonyszentlászló, dr. Magyarász 
Ferenc Bakonykoppány, Nikodém Mihály Pápaié- 
szér, Mihály István és Szabadhegy Elemér Nagydém.

— A szolnoki m űvésztelep harminc eszten
dejéről irt cikket Krónikás az Uj Idők legutóbbi 
számába. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja 
Babay József a Nemzeti Színházban nagy sikert 
aratott „Veronika" c. magyar legendájának egyik 
legszebb részletét közli. „Ellesett párbeszédek", 
Hegedűs Lóránt színházi kritikája, Harsányi Zsolt 
és Kosáryné Réz Lola regényfolytatása gazdagítják 
az Uj Idők.et, amelyben még Kibédy Albert bra
zíliai utinaplóját, Kiss Menyhért elbeszéléséi, Szász 
Menyhért, Füzy Pál és Vályi Nagy Géza verseit 
olvashatjuk. Az uj képzőművészeti alkotások fény
képeit, színházi és időszerű képeket, Mühlbeck 
Károly fejléceit, Pólya Tibor rajzait közli az Uj 
Idők, amelyből a népszerű rovatok sem maradtak 
ki. A kiadóhivatal: Bpest, Andrássy-ut 16, bárki
nek küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetés ne
gyed évre 6'4ö P, egyes szám 50 fillér.
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Iparosok  hálá ja  Schandl K ároly iránt.
— Az IPOSz köszönő levele. —

Bpestről jelentik: Országszerte nagy figyelmet 
keltett dr. Schandl Károly ny. államtitkárnak, a de
vecseri kerület illusztris képviselőjének a 33-as 
bizottságban a kisiparosok érdekében történt s a 
Veszprémvármegye legutóbbi számban is közölt fel
szólalása, amelyben, a társadalombiztosító hátralé
kainak kedvezményes és kamatmentes részletfize
téséről szóló rendelet tárgyalása kapcsán, a legha
tározottabban az OTI gyökeres reformja melleit, s 
különösen a kisiparosság terheinek a csökkentését 
s a jogos hátralékok méltányos és kíméletes be
hajtását szorgalmazta. A társadalom minden osztá
lyánál nagy népszerűségnek örvendő képviselő 
még augusztusban, devecseri tartózkodása alkal
mival megbeszélést folytatott a helyi ipartestület 
vezetőségével, amely Kovács Istvánnal és Varga 
Lajossal az élén részletesen tájékoztatta a kisipa
rosok sérelmeiről, amik a társadalombiztosítási di
jak behajtása körül őket érték. Schandl Károly 
vállalta az ipartestület kérésének teljesítését, hogy 
a törvényhozásban sikraszáll a kisiparosok jogos 
kívánságai mellett s ennek a devecseri megbeszé
lésnek eredménye lett a 33 as bizottságban el
hangzott felszólalása. A bizottság tagjai egyöntetű 
helyesléssel fogadták a felszólalást s arra vitéz 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter is hala
déktalanul válaszolt és kijelentette, maga is azt ta
lálja, hogy a társadalombiztosító reformjával fog
lalkozni kell. Ha most még nem is tudja állás
pontját leszögezni a csökkentés mértékét illetőleg, 
rövidesen szaktanácskozásokat indít a szociális 
biztosítás terheinek csökkentése iránt.

A devecseri kerület közszeretben álló képvi
selőjének kezdeményezése nemcsak a Devecseri 
Ipái testület körében keltett nagy megnyugvást, 
hanem az ország egész iparos társadalma körében 
osztatlan örömet keltett. Ennek bizonysága az az 
üdvözlő irat, amelyet a többi üdvözlések mellett, a 
kisiparosság egész egyeteme nevében az Ipartestüle
tek Országos Szövetsége intézett Schandl Károly
hoz, és amely igy szól: „Méltóságcs Urunk ! A napi
lapokból lelkes örömmel vettünk tudomást arról 
az é tékes és valóban szakszerű, a helyzetet kellő
képen ismerő és a következményeit mérlegelő fel
szólalásról, amelyet Méltóságod a 33-as bizottság
ban tett, amikor az OTf ügyét és az aggkori biz
tosításnak a katasztrófális helyzetben levő kézmű
ves iparosságra szinte elviselhetetlen voltát feltárta. 
Ez a felszólalás ebben az előkelő testületben nem 
hangozhatik el nyom nélkül, sőt reméljük, hogy a 
magyar bézmüvesiparosság egész egyetemére üdvös 
eredményű lesz. Amikor tehát a Méltóságod felszó
lalásában megnyilatkozó messzemenő jóindulatért és 
igazán kiemelkedő támogatásért őszinte köszönetét 
mondunk, egyben arra kérjük, kegyeskedjék ezt a 
megértést és támogatást a magyar kézmüvesiparos- 
ság hazafias és értékes társadalmának minden jövő 
problémája számára is megtartani. Budapesten, 
1932. évi szeptember hó 16.-án. Méltóságos Urunk
nak legmélyebb tisztelettel."

— T alá ltak  Veszprémben f. hó 14.-én, az 
utcán, egy tajték szipkát. Igazolt tulajdonosa a rend
őrkapitányságon átveheti.

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

k ap h a tó k  FO D O R F E R E N C  könyvkereskedésében

_________ 1932. szeptember 25.

— B élrenyheség, a má] és az epeulak bán-
talmai, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok ese
tén a természetes „Ferenc József” keserűviz 
gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasiszer
vek pangását. Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, 
hogy a Ferenc József-viz használata a bélmflködésl 
kitünően szabályozza. A Ferenc József keserű
viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz- 
letekben kapható. 1

— A B udapesti H írlap a  m agyar közép
osztályért. A Budapesti Hírlap, amelynek hazafias 
és erkölcsi szellemén 50 év generációja nevelkedett 
föl, most harcba indul a magyar középosztályért. 
Szeptember 25,-i számában fogja bejelenteni és 
részletezni azt az akcióját, amit ennek az osztály
nak igazságai és szociális védelmére indít a Buda- 
pesti Hírlap, az ő nagy tekintélyével és erkölcsi 
súlyával, amely a magyarság, a rend és fejlődés 
érdekeinek eddig is hathatós támogatója és őre volt.

— A B alatonalm ádi V illam osipari RT.-
nak 1932. évi október 2.-án délután a balaton
almádi községházán tartandó rendkívüli közgyűlé
sére az ideiglenes részvény-elismervényck vagy a 
részvények letétbe helyezhetők: Veszprémben a 
Veszprémi és Megyei Takarékpénztárban, Balaton
almádiban pedig a vállalatnak a balatonalmádi 
községházán levő irodájában. Balatonalmádi, 1532. 
szeptember 18. Az Igazgatóság. 279

— Bánky Vilma filmje Petri Éva szerencséje 
a moziban szombat vasárnap, szerdán-csütörtökön 
filléres előadásban, Hazudj ha kell c. tréfás vígjá
ték elsőrendű szereplőkkel.

— Filléres gyors S opronba. Október 2.-án 
Veszprémből Sopronba filléres gyorsvonat fog in
dulni. Menettérti jegy ára 3 80 P. Jegyek a Városi 
Idegenforgalmi és Menetjegyirodában válthatók.

— 26 fillér he lye tt 20 fillér Tolnai Világ
lapja egy száma. A népszerű képeslap, amely 34 
éve szolgálja a magyar kuliurát, mindig áldozatot 
hozott olvasóiért. Most is megerezte, hogy a mai 
nehéz viszonyok között olvasói milyen gondokkal 
küzdenek és ezért olyan áldozatra határozta el 
magát, ami példátlan a lapkiadás történetében, 
mert szeptember 26 ikátó! kezdve 20 fillérért az 
eddiginél szebb kiállítású és fattalmasabb lapot ad. 
Az uj szám már pompás színes cimiappal jele
nik meg.

— M űkedvelő szin ielőadás. A Move Vesz
prémi Sport Egylet műkedvelői október 16.-án a 
Petőfi-szinházban műkedvelő előadást rendeznek. 
Színre kerül a budapesti Városi Színház nagy si
kerű darabja, a „Fehér orchideák". Értesülésünk 
szeriét a próbák már javában folynak es az elő
adásra maga a zeneszerző Kiszely Gyula, is lejön. 
A szerepek egytől-egyig a legjobb kezekben v m- 
nak és már ez is biztosítja az est sikerét. A kö
zönség érdeklődését már most felhívjuk az előadásra.

— P óstaau tóbusz  m enetrendváltozás. A 
veszprémipóstafönökség közli: A Veszprém és Külső- 
pályaudvar közölt közlekedő pósta autóbuszjáratok 
menetrendjében október 2.-től a következő válto
zás áll be: A póstahivatal elől eddig 20 tű kor 
induló autóbusz 19 44-kor indul és a Külső-pálya
udvarról 2040 helyett 20 12-kor tér vissza.

— M egnyílt a  gyorsiró tanfolyam  az ir- 
galm asnővérek in tézetében. A multhéten Unne- 
pies keretek között megnyílt az irgalmasnővérek 
intézetében az a gyorsíró tanfolyam, amit a városi 
iskolánkiv. népműv. bizottság ezidén már másod
ízben rendez, lelkes vezetőjének, Nacsády József 
róm. kát. tanítónak buzgólkodása folytán. A tan- 
folyamot dr. Berky Miklós polgármester nyitotta 
meg, vázolva annak közéleti fontosságát és ki
emelte Pánczél Ferenc segédtanfelügyelőnek, a 
tanfolyam vezetőjének személyéi, amely biztosíték 
a kitűzött cél tekintetében. Ezután Pánczél Ferenc 
tartott széleskötü szakismeretre valló előadást, a 
szépszámú jelentkezőnek, a gyorsírás közéleti szük
ségességéről, aminek bizonyítéka, hogy a vár- 
megye, város és rendőrség is hivatalból küldötte 
ki több alkalmazottját a tanfolyamra. Végül köszö
netét mondott a polgármesternek a támogatásért, 
az irgalmasnővérek főnöknőjének az intézet álen- 
gcdéseétt, valamint a várm. és városi ikn. titká
roknak a tanfolyam megszervezéseérl.
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— Szüreti mulatság. Dincsérből jelentik: 
A Devecseri Levente Egyesület szept. 25.-én, hol
nap vasárnap, spoitfelszerelése javára, a leventepá
lyán nagyszabású szüreti-mulatságot rendez, amit 
felvonulás vezet be. A közönség szórakoztatására 
lesz birkózás, boxolás, lepényevés, zsákfutás, va
lamint a cserkészcsapat mókái és esti tábortüze 
teszi változatossá a műsort. A villannyal kivilági- 
fott pályán két zenekarral reggelig tartó tánc lesz.

— Mathllde Heim : „A gondviselés útja".
A Mindenki Könyve népszerű sorozatának uj re
génye a legfinomabb és legérdekesebb szerelmi 
regények egyike. Minden sora lebilincselő. A ki
tűnő regény mindenütt kapható, ára 30 fillér.

— Tüzek. Devecserbőljelentik: Vasárnap dél
után Tüskeváron hatalmas tűzvész pusztilott. Le
égett 28 ház mellékhelyiségekkel együtt, valamint 
nagymennyiségű széna és szalma. Kilenc község 
tűzoltósága segített a tűz megfékezésében. Ember
életben nem eseti kár. A tűz keletkezésének okát 
nyomozza a csendőrség.

Pápáról jelentik : Hélfőn délelőtt Kétlornyu- 
lak községben özv. Nyárs Sándorrá istállója be
tűiről kigyulladt és 450 P értékben elégett. Bizto
sítva nem volt. — Vaszar kör,ég határában az 
u. n. Pörös-réten levő és Orbán József tulajdonát 
képező, az állatok nyári szállásául szolgáló épület 
gyulladt ki és 803 P értékben elégelt Gondatlan
ság folytán keletkezett

— Nem egészen 24 óra alatt játszódik le 
az a regény, amelyben egy előkelő büntevő élet. 
halálharcot viv. John Edward Ranson könyve a 
bűnügyi regények egészen újszerű izgalmait és ér
tékeit adja. Megjelent a Miliők Könyve legújabb 
száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden 
számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal. Megkez
dődött a nagy rejtvénypályázat.

— Vérengzés a  kukoricafosztáson. Vár. 
palotáról jelentik: Az egyik jómódú gazda meg
hívta több ismerősét, meg legényeket és leányokat 
kukoricafosztásra. Jóhangulatban folyt a munka, 
sőt foszlós után láncra perdült a fiatalság. Egy
szerre csak berontott Tímár Antal fiatal gazdale
gény és e szavakkal: „Hát ti mit kerestek itt? “, 
késével a legényekre támadt és közülük Kárász 
Györgyöt a nyakán, Szili Lászlót a kezén és Bús 
Andrást az oldalán súlyosan megsebesítette. A 
csendőrség lelartózt itta a vérengző legényt, aki 
tettét valószínűleg fé tékenységból követ'e el.

— Soffőr tanfolyam. Állami gépjátómű- 
•vezetőképző (soffőr) tanfolyam nyílik meg, leszál
lított tandíjakkal, a M. Kir. Tehnológiai és Anyag- 
vizsgáló Intézetben október 10.-én este fél 7 óra
kor (Bpest, Vili., József-körut 6 sz.) Beírás na
ponta d. e. 9—1, kedden és pénteken d. u. 5—7 
óra között az igazgatósági irodában.

— Nyert az osztálysorsjátékon. Papáról 
jelenük: Gtéger Géza menekült ny. erdőtanácsos, 
aki Pápán telepedett meg, hétfőn azt az értesítést 
kapta, hogy osztálysorsjegyét 200 000 P-ős nyere
ménnyel kihúzták. Miután negyed sorsjegye volt,
40.000 P-t fog kapni.

— „Sasfészek a Dolomitokban.“ A Nyíl 
e heti szama Büky György fenti cimü regényét 
közli. A szerző ebben a munkájában, teljesen ön
álló formában ugyan, de mégis tovább szövi me
séjét a N yil-bm  megjelent és rendkívüli sikert ara
tott „Betonvár" cimü regényének. Az olasz Dolo
mitok csodálatos sziklaalakulata a helyszíne a re
génynek, ahol egy magyar repülőtiszt kivételes 
zsenialitása, akaratereje és földöntúli szerelme min
den titokzatos aknamunka ellenére diadalmaskodik.

— Kerékpárgázolás. Pápáról jelentik. Ne- 
messzalók községben Milosevits Dusán kerékpár
jával elütötte Kovács Gyula földműves 7 éves kis 
fiát, akinek a bal lába eltörölt. Súlyos sérülésével 
a celldömölki kórházba szállították.

— A mozi m űsora . Ma szombaton (24.) 
este 7 és 9, vasárnap (25.) d. u. fél 7 és 9 óra
kor: „Petri Éva szerencséje', egy idegenbe szakadt 
magyar leány történele 10 felvonásban. Főszerep
lők: Bánky Vilma és James Hall. Egy Amerikába 
vándorolt magyar leány a miliomos Vanderbilt 
fiának felesége lesz. A hősnő: Bánky Vilma, a 
végtelenül kedves magyar filmsztár. Kiegészítő mű
sor és hangos Magyar Világhiradó. — Szerdán 
(28.) d. u. 4 és este 9, csütörtökön (29.) est: 7 
és 9 órakor, filléres előadásban: „Hazudj, ha kell* 
vigjáték 9 felvonásban. Főszereplők: Jenny Jugo, 
Oskar Kailweiss és Halmay Tibor. Jól rendezett 
és  hatásos muzsikáju. Kiegészítőként: „Nemzetek 
tánca" 2 felvonásban.

H o liia c h e r  K á ro ly  b eszá m o ló i.
Zircről jelentik: Holitscher Károly gazd. fő

tanácsos, a zirci kerület közszeretetben álló kép
viselője rendkívüli elfoglaltságának idejéből szabad 
és űnnepnapjeu arra használja föl, hogy meglátó, 
gassa kerülete községeit és tájékoztassa választóit 
a helyzetről. így legutóbb Bakonycsernyét kereste 
föl, ahol a nagyszámban egybesereglelt választók 
nevében Vibor Géza körjegyző köszöntötte meleg 
szavakkal, majd a beszámoló után Slovák Pál 
evangélikus lelkész mondott köszönetét a tartal
mas fejtegetéseié t és kifejezésre juttatta a lakos
ságnak iránta való osztatlan bizalmát és ragasz
kodását.

Az elmúlt vasárnap pedig Bakonyoszlopon 
tartott beszámolót Holitscher Károly, akit tömege
sen egybesereglelt választói itt is azzal a megér
demelt szeretettel fogadtak, ami a zirci kerület 
minden községében megnyilvánul iránta. Népgyű
lés előtt Póllnger Nándor plébános üdvözölt: a 
szeretet szavaival, majd a népszerű képviselő itt 
is a világválság s benne a súlyos magyar gazda
sági válság okaira mutatott reá, egyúttal megje
lölte az utat, amelyen abból kilábolni reméli. Kü
lönösen mély hetást kellettek azok a szavai, ame
lyekben óva intette választóit a demagógiától s 
amire figyelmeztetni őket egyetlen beszámolóján 
sem felejtette el A nagy lelkesedéssel fogadott be
számolót Rummel János községi biró köszönte 
meg és vallomást tett községe lakosainak törhe
tetlen hűségéről és ragaszkodásáról szeretett kép
viselőjük iránt. Ugyanezek a bensőséges jelenetek 
folytak le azután Cseszneken, ahol meg Horváth 
Tizadar mondott érzésteljes üdvözlő beszédet a 
beszámoló után pedig Németh József közs. biró 
biztosította a képviselőt valamennyink szereidéről 
és bizalmáról Az utóbbi két helyen a közigazga
tási hatóságot Kurdi Rudolf körjegyző képviselte 
a beszámolókon.

LEGYŐZTÜK, 
síp át-

SUPER 33
A  legtökéletesebb h á ló za ti r á d ió k .

— V erekedés a  búcsún. Pápáról jelentik: 
A vasárnapi mezölaki búcsúba Nemesszalókról is 
többen átrándultak s Túri Ferenc, Klein János 
szalóki legények, Tóth Kálmán, Sári Géza, V, 
Bolla Gyula, K. Bolla Gyula mezöl aki legényekkel 
összeverekedtek. A mezölakiak a nernesszalókiakat 
alaposan elpáholták, s úgy kellett hazaszállítani őket.

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

2. Farkas (Z. MOVE) 11.6, 3. Fábián (ARAK c )  
11.8. 4. Máder (ARAK b ). 400 m. 1. Pár (V MOVE.) 
56.2. 2. Schifler (Z. MOVE) 564. 3. Vadas II. 
(ARAK b )  58 2. 4. Major (ARAK c). 800 m. I. 
Kóbor (Z. MOVE) 2 13. 2. Tóth (V. MOVE) 2 18'2
3. Pallovics (ARAK b.). 4. Eltér (ARAK c ) . 1500 
m. 1. Feili (Z. MOVE) 4.33 4. 2. Poschner (V. 
MOVE) 4 35 8. 3. Pallovics 4.58. 4. Kolb (ARAK 
c). 5000. m. I. Poschner 18 19. 2. Papp (Z. 
MOVE) 18 40. 3. Kalóz (ARAK b ) 19 54 200 m.-es 
gát. 1. Terdy 28.2. 2. Eizák (Z MOVE) 30. 3. 
Blazsur (ARAK b )  35. 4. E'tér. 4x100-as staféta. 
I. V. MOVE 47 8. 2. Z. MOVE 48 8. 3. ARAK b.

A tartalékos VTC csapata vasárnap Győrött 
a DAC ca! játszott bajnoki mérkőzést és 3 :0  (1 : 0) 
arányban vereséget szenvedett. A csatár és halfsor 
által mutatott gyenge játék alapján veresége még 
súlyosabb is lehetett volna. Ennek ellenére is a 
közvetlen védelem és Molnár játéka dicséretet ér
demel Biró: Kiss.

Pápán a Kinizsi ismét értékes győzelemmel 
szaporito'ta babérait, amennyiben a bajnok győri 
ETO-t 3 :0 (1  :0) arányban legyőzte. A mérkőzést 
mindkét félidőben a Kinizsi irányította s a nagyobb 
gólarány elérésében csak a kitünően védő győri 
kapus tudla megakadályozni. Gólszerzői: Tarr (2) 
és Kalmár. A Kinizsi minden játékosa dicséretet 
érdemel. Biró: Czeczely.

Másodosztályú csapataink közül a Siófoki 
SE Fűzfőn a FAC cal játszott bajnoki mérkőzést 
és 5 :1 (2 :0) arányban vereséget szenvedett. Gól
lövők: Serfőző (2), Reiner, Soos és Joszt Fűzfő, il
letve Frádi. Biró: dr. Smilovits.

Tapolcán a Perutzgyár nagy meglepetésben 
részesítette a TIAC-ct s megérdemelten, Vacskó 
góljával, 1 :0  (0 :0 )  arányban mindkét pontot el
hozták Tapolcáról. Biró: Takács. (t. I.)

Vasárnapi program. Elsőosztályu csapataink 
a stájer—nyugatmagyarországi válogatott mérkő
zésre való tekintettel bajnoki mérkőzést nem ját
szanak. — A várpalotai Unió Szfvárott az ARAK- 
kal játszik bajnoki mérkőzést.

o Teniszverseny. Vasárnap ment végbe 
Veszprémben, a MOVE-pályán, Székesfehérvár és 
Veszprém városok közölt a teniszverseny, amely 
5 —3 arányban a szfehérváriak győzelmét hozta.

o Atlétikai verseny V eszprém ben. Jó ered
ményt és a veszprémi atléták számára szép sikert 
hozott vasárnap délután a II. osztályú egyesületek 
veszprémi MOVE-pályán lebonyolított körmérkő
zésének második fordulója. A részletes eredmények 
a következők: 100 m. 1. Terdy (V. MOVE) 11.4, 
3 53. 2. V. MOVE 4. 3. ARAK b. 4 06. 4. ARAK 
c. Magasugrás: 1. Szabó (V. MOVE) 164. 2.

49.4. 4. ARAK c. 4 x  400-as staféta. 1. Z. MOVE
Varga (Z. MOVE) 162. 3. Zsemlye (ARAK b ). 4. 
Eltér. Távolugrás: 1. Terdy 6 38. 2. Fábián 6.14.
3. Bezák 5 97. 4. Roszipál (ARAK b.) 5 71. Rúd
ugrás: 1. Farkas 3. 2. Roszipál 2.90. 3. Kocsis
(ARAK c )  2 90. 4 Terdy. Sulydobás: 1. Zsemlye 
12.20. 2. Szabó 11 69. 3. Kovács (ARAK c.) 1154.
4 Varga (Z. MOVE). Diszkoszvetés: 1. Szabó
35.47.2. Zsemlye 35 45.3. Kovács 33 97. 4 Varga.
Gerelyvetés: 1. Kovács 44.58 2. Szabó 43.25. 3.
Bezsák 43 15. 4. Zsemlye. A kétfordulós atlétikai
körmérkőzés végső á l'ása: I. V. MOVE 8 742.35,
II. Z. MOVE 8.481 45, III. ARAK b. 6 981.39, 
IV. ARAK c. 6 014.81.

A  m a g y a r  k ö z é p o sz tá ly
lap ja  50 év ó ta  a

BUDAPESTI HIRLAp
Együtt volt az apákkal és nagyapákkal országos
küzdelmekben és most ott áll a fiák és unokák mel
lett, ezeknek a megsemmisülés ellen folytatott súlyos 

harcában.
S z e p t e m b e r  2 5 .-é it  uj, nagyszabású akció indul 

a BUDAPESTI HIRLAP-ban a magyar közép
osztályért.

S z e p t e m b e r  25.* é n  kezdi meg a BUDAPESTI 
HÍRLAP C e a th ó  K á lm á n  uj regényének 
közlését. A regény cím e:
T e k in te  id e  1 . . .  T e k in ta  o d a  I . . .

S z e p t e m b e r  25<-én indul a BUDAPESTI HÍR
LAP egészen újfajta számjátékos villámrejtvénye.

O k tó b e r  2 .-á tó l k e z d  A d óén m ü v é a z i, m é ly -  
n y o m á a u  k é p e a  m e llé k le t  1

Minden uj előfizető is megkapja az 1933. évi 
KINCSES KALENDÁRlUM-ot.

■ é rje n  m u ta tv á n y e z é m e t  I
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KÖZGAZDASÁG.
* Megálltak a  malmok. Hétfőn a veszp- 

rémmegyei malmok sztrájkba állottak a malom- 
ellenőri rendszer miatt. A sztrájk azonban nem 
általános és remélhetőleg hamar véget ér. A jutási, 
enyingi, Rostás-pusitai, veszprémvarsányi s álta
lában a bakonyi malmok érlelnek. A kereskedők 
bőven el vannak látva lisztkészleltel.

* A gyümölcsösök telepítésének kérdő
ié t ismerteti a Növényvédelem és Kertészti leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a szőlőlugas- 
mfiveléséről, a csiperkegomba kicsinyben termesz
téséről, a helyes szflreteléséről, az idei hernyójárás- 
röl, a burgonyavész-járványről, a hibás borok 
javításáról slb. A dúsan illusztrált két szaklapból 
a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpest, Földmive- 
lésögyi Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul 
küld mutatványszámot.

Anyakönyv.
Születés: Jung János kisbirtokos és Piánk Terézia 

leánya Mária r. k. — Borza Ferenc ny. honv. törzsőrm. 
és Kántás Lídia fia Dezső ref. — Szijjártó Karolin leánya 
Anna r. k. — Szakács János máv. munkás és Gazsó Anna 
fia |ános r. k. — Pataki lános szabó s. és Pozsgai Mária 
leánya Terézia r. k. — Marczinka Béla m. kir. honv. szá
zados és Kelese Etelka fia László István r. k. Laki 
Gábor napsz. és Dömötör Lídia leánya Gábriella r. k. — 
Eszes Gábor földm. és Nagy Mária leánya Mária r. k. — 
Ifj. Répási István cipész és Erdősi Anna leánya Irma r. k., — 
Pintér Antal hentes és mész. és Simon Irma leánya Éva 
Mária r. k. — Fehér Sándor ny. csendőrtiszth. és Hetessy 
Ilona fia halva szül. — Pálinkás Mihály kárpitos és Sziá
mik Mária leánya Mária r. k. — Bankó Gyula fűszereke- 
resk. és Láng Ottilia fia László ág. h. ev.

Halálozás Udvardy Ferenc ny. honv. alezredes, 85 
é., r. k. — Ángyán Ilona 4 h., r. k. — Lőrincz Sándor 3 
h., r. k. — BrandstStter Ferenc napsz. 27 é., r. k. — Friedl 
András 2 é., r. k. — özv. Barna Józsefné Horváth Ágnes 
piaci árus, 54 é., r. k. — Endréai Sándor 13 h., rét. — 
Hoffmann Jolán 2 é., izr. —

Házasság: Csizmadia János napsz. r. k. és Pőcze 
Erzsébet ref. — Tamás Károly villanyszerelő és Rózsa 
Margit r. k. — Spengler József fai. napsz. és Léber Mária r. k.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

2412—1932. tk. szám.

Á rverési h irdetm ény  kivonat.
Magyar Olasz Bank r. t. bpesti bej. cég vég- 

rehajtalónak Lechner Ilona férj. Borza Ferencné 
végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében elrendeli a végrehajtási ár
verést 1231 P 25 I. tőkekövetelés és járulékai be
hajlása végeit, a veszprémi kir. járábirósság területén 
levő, Várpalota községben fekvő s a várpalotai 
576. sz. tjkvben A + 1  sor, 660 hrsz. sz. a. felveti 
(ház 312. sz. a. udvarral) Lechner Ilona férj. Borza 
Ferencné nevén állő ingatlanra 1400 P kikiá'tási 
árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Várpalota 
községházánál megtartására 1932. évi október 
hő 10. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és 
az árverési feltételeket az 1881: LX. te. 150. §-a 
alapján a következőkben állapítja meg:

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. íj
ában foglaltakra tekintettel kimondja a tlkvi ható
ság, hogy a fent körülírt ingatlanokat a végrehaj
tató érdekőben 1580 P áron alul, Gross és Weisz 
d g  csatlakozott végrehajlató érdekében 7450 P 
áron alul, Pelczer Antal csatlakozott végrehajtató 
érdekében 8150 P áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár lO’/o-át készpénzben, vagy óva
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe he. 
lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket aláirni.

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 ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 
t.-c. 25. §.)

Veszprém, 1932. április 5. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. Ungváry s. k.
telekkönyvvezetö. 270 kir. jiráabirósági alclnök.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

Hirdetmény.
A szentgáli nemesi közbirtokosság 

felsöhajagi erdejében 1400 darab k ő r is  
(körülbelül 700 köbméterre becsülve) és 
200 darab s z i l  (körülbelül 50 köbméterre 
becsülve)

mfifa,
folyó évi o k tó b er hó 10.-én d. u. 2 ó ra 
k o r Szentgál községházánál nyilvános ár
verésen eladatik.
266 B eretz  Pál, elnök.

Értesítés.
T iszte le tte l értesítem  a  n agyérdem ű 

közönséget, hogy a
Búzapiac-téren

szíjgyártó- és nyerges
műhelyt nyitottam.

S zakszerűen  készítek

igás- és p a rád éssze rszám o k a t.
Elvállalok mindennemű javítást 274 
gyorsan és a legolcsóbb árban.

Szives pártfogást kérve vagyok tisztelettel

N é m e th  B é la , szíjgyártó és nyerges,

Egy keveset h asznált, 
S z a b ó - f é l e  R á b a

t a k a r ó k t ö z h e l y
e l k ö l t ö z é s  m i a t t
■S eladó ;■

S T E IN E R  J . JE N Ő N É L , V e s z p ré m ,
S z a b a d s á g a ié n  2 .

K ereskedelm ileg  képzett, 
g yak o rla to t i g a z o l ó

egyént felveszünk 
fix  és jutalékkal,
kereskedő ésgazdálkodó üzletfelek látogatására 

C im  a k iadób an . 276

Szarvas-u. 7. sz. ház
m ély  á ll  4  szo b a , ko nyha , 
fü rd ő szo b áb ó l s  ö s s z e s  

m e llé k h e ly isé g e k b ő l

360 n é g y s zö g ö l,
elöl virágfos, hátul 
gyümölcsös kerttel

együtt

szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető 

d r . S z á s z  F e re n c , a Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztár ügyészénél, d. e.

10— 11 óra között. 241

7 6 6 -1 9 3 2  szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Sándorfi Kázmér veszprémi ügyvéd által 

képviselt dr. Sándorfi Kázmér javára 518 P 40 t  
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1931. évi 3065 számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1932. évi julius hó 21.-én lefoglalt, 4967 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Ősiben, 328. szám alatt leendő meg
tartására határidőül 1932. évi október hó 20. 
napjának délelőtt tíz óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, mázsa, traktor, vadász- 
fegyver, kerékpár, fraktoreke, fúrógép s egyéb in
góságokat a legfőbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
’/a-éit is el fogom adni. 1000 P-l meghaladó 
becsórtéku ingónál a becsórlék 10 °/o-át bánat
pénzül kezeimhez az árverés megkezdésekor le 
kell fizelni.

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

Veszprém, 1932. évi szept. hó 27.

277 Stekker s. k., kir. bír. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság. 

2029—1932. Ik. szám.

Á rverési h irdetm ény-k ivonat.
Veszprémi Takarékpénztár R.-T. végrehajta

tn a k  Rózsa János és neje, Mórocz Eszter végre
hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli a végrehajtási átverést 
1245 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Veszprém 
megyei városban fekvő s a veszprémi 939. sz. 
fkvben A -j- 1. sor, 1220. hrsz. a. felvett (ház 
1041. sz. a. udvarral a Mátyás-utcában) Rózsa 
János és neje, Mórocz Eszter nevén álló ingatlanra 
1600 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vesz
prémben (Vár-u. 11. sz. fsz t) megtartására 1932. 
évi decem ber hó 29. napjának délelőtt 11 órá
já t tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. 
te. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állapítja m eg: 
Az árverés alá eső ingatlant a végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.)

Az 5160— 1931. M. E. sz. rendelet 21. íj
ában foglaltakra tekintettel kimondja a tlkvi ható
ság, hogy a fent kőrülirt ingatlanokat Pneumalic 
Árusiló R.-T. csatlakozott végrehajtató érdekében 
1860 P 57 f. alul; Veszprém és Vidéke Takarék 
és Hit. Szövetkezet, mint OKH tagja csatlako
zott végrehajtató érdekében 15 912 P 69 f. áron 
a lu l; Wittmann Testvérek csatlakozóit végrehaj
tatok érdekében 15.566 P 57 f. áron alul; Egy
házmegyei Könyvnyomda csatlakozott végrehajtató 
érdekében 16 323 P 69 f. áron alul eladni nem 
lehet.

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

Az, aki az ingatlanért a kikiállási árnál ma
gasabb ígéretei telt, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígéri ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 0 9 0 8 : XLI. 
t. c. 25. § )

Veszprém, 1932. március 22. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. U ngváry s. k.
tlkwezető. 265 kir. járásbirósági a lelnöki

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Vetzprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


