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Gömbös Gyula 
a dezignált 

miniszterelnök.
— A  k o rm á n y zó  m eg b ízta  
a k o rm á n y a la k ítá s s a l. —
Bpeströl jelentik: A kormányválság 

csütörtökön délután döntő fordulathoz érke
zett. A kormányzó, miután még újra meg
hallgatta gróf Bethlen Istvánt és gróf Ká
rolyi Gyula lomondott miniszterelnököt, 

Gömbös Gyula honvédelmi minisz
tert bizta meg korm ányalakítással, 

akit bizalmáról biztosított. 
Gömbös Gyula a kormányzótól gróf 

Károlyi Gyulához ment, akivel együtt volt 
a szegedi kormányban, majd az egységes 
pártba, ahol nagy lelkesedéssel fogadták, 
itt kérte a párt bizalmát munkájához, amely 
egyedül csak a nemzetnek érdekeit kívánja 
szolgálni. A párt bizalmáról Bethlen István 
pártvezér biztosította a dezignált miniszter
elnököt, aki valószínűleg a jövő csütörtöki 
pártértekezleten fog programot adni.

A 31-esek ezrednapja.
A 4 III. zászlóalj Szent László em lékünnepe.

A volt m. kir. 31. honvéd gyalogezred ezidén 
először Veszprémben, az ezred egykori székhelyén 
rendezte meg ezrednapját, s az t az itt állomásozó 
4. Szent László gyalogezred III. zászlóalja Szent 
László emlékének megünneplésével kapcsolta össze. 
A kettős katonai ünnepség nem volt s a mai ne
héz viszonyok közölt nem is lehetett pompázó 
fényességű, de annál bensőségteljesebb lefolyású. 
A harctereken magának és székhüyénnk dicsőség- 
teljes nevet kivívott 31-esek ünnepségébe meleg 
érzéssel kapcsolódott Veszprém közönsége s ami
kor a vármegyeház elölt a gyülekezőn megharsant 
az ezüst kürt, amelyet a város hálás elismerése 
jeléül ajándékozott s díszes ünnepség keretében a 
a fronton nyujtett át az egykori haziezrednek, a 
másféltizcdes múlt sok szép és fájdalmas emléke 
kapcsán köny csillant meg nemcsak a volt baj
társak, hanem a polgári közönség szemében is.

Miután a volt bajtársak az ezüst ezredkürt 
indulójára fölvonulfak a Szer t Imre térre, itt, a 
díszített sáforoltárrál megkezdődén a tábori mise, 
amit Hanusz Albin karkáplán celebrált. Istentisz
telet alatt a szfehéivári honvédzenekar adó t elő 
régi egyházi énekeket. Ezu'án következett az ün
nepély, amelynek szónoka a 31-esek részéről dr. 
vitéz Molnár |ános adóhivatali főnök, az ezred
nek volt íaitalékos tisztje s szárnyalőan szép gon
dolatokkal emlékezett volt ezredéről.

— Örömpir gyűl a volt bajtársak arcára — 
mondotta többek közölt —, amikor hosszú eszten
dők után a lövészárok vérszagu levegőjében kötött 
barátságot itt felújítják. Azokat a küzdelmeket, 
amiket a 31-esek a lövészárkok poklában végig 
szenvedtek, s azokat a borzalmakat, amik az ezred 
80.C00 katonájábél 15.C00-et áldozatul követeltek,

csak az a 31-es honvéd birja megétteni, aki együtt 
éhezett, szomjuhozott, ázott és fázott velük. És a 
31-esek még sem adták föl a küzdelmet, hanem 
itthon felelőtlen elemek hazaárulása ütötte ki ke
zükből a fegyvert. Sőt hazafias érzéssel bízva 
egy szebb jövőben, még most is folytatják a há- 
borujokat az élettel, a nyomorral, amit csak ösz- 
szetartással birnak megvívni.

Az öreg 31-esek leikéig hatoló, viharos tét- 
széssel fogadott ünnepi beszéd ulán vitéz Székely 
János alezredes, zászlóaljparancsnok ismertette a 
legendás árpádházi nagy király, Szent László élet
történetét és dicsőségteljes haditelteit. Ugyancsak 
nagy tetszéssel kisért szép előadását azzal végezte, 
hogy a Szent László gyalogezred minden katoná
jának kötelessége védöszentje nevéhez méltóan vi
selkedni, ha kell, harcolni, s ha a nagyváradi sir
hoz most nem is tudnak elzarándokolni, de Szent 
László nevéhez méltóak tudnak lenni.

Ezután az ünneplő közönség — amelynek 
soraiban teljes számban ott veit a helyőrség tiszti
kara, a csendőrség tisztikara, az állomáspa- 
tancsnokkal az élükön, valamint dr. Berky Miklós 
polgármester és még számos közéleti előkelőség, 
— az alsóvárosi keresztény és izraelita temetőkbe 
vonult, ahol a hősök sírjainak emlékoszlopát meg
koszorúzták. M3jd a 31-esek Almádi-uli laktanyátjá-

A N é p im  Bizottság ünnepélye.
K özgyűlés u tán  Kenessey Pongrác főispán 
d íszközgyűlésen o szto tta  ki a  d a lo sv e rse 

nyek dija it.
Veszprém vármegye Iskolánkivüli Népműve

lési Bizottsága kedden délelőtt, a vármegyeház 
nagytermében, éves beszámoló közgyűlést tartott 
dr. Horváth Lajos alispán elnöklésével, aki meg
nyitójában igen szép. érzésteljes szavakkal búcsú
zott el Szokolszky Rezső nyug. tanfelügyelőtől, 
mint a bizetifágban elnöktáisától és méltatta az 
iskolánkivüli népművelés terén szerzett hervadha
tatlan érdemeit. Indítványára a közgyűlés a volt 
tanfelügyelőnek jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Ezután Rhosóczy Rezső várm. népműv. titkár 
terjesztette elő a gondosan összeállított évi jelen
tését, amiből megtudtuk, hogy a Várm. IKN. Bi
zottság az elmúlt évben 62 községben összesen 
1592 ismeretterjesztő előadást rendezett. 8 község
ben teljes sikerrel analfabéta tanfolyam volt 124 
hallgatóval. Alapismerelterjesztő tanfolyamot két 
közrégben rendeztek 67 hallgatóval, általános 
ismeretterjesztőt szintén két községben. Ezenkívül 
voltak karnagyképző, gyakorlati, nőnevelési stb. 
tanfolyamok, s valamennyien a hazafias szellem 
lengett át. Az egyes albizottságok összesen 49 
művészestét, 62 műkedvelő előadást, 7 tanulmányi 
kirándulást és 98 alkalmi ünnepséget rendeztek, 
a veszprémi albizottság pedig 2 gyorsíró és 1 
németnyelvű, 1 ipari könyvelési tanfelyamot is. 
H atár valamennyi albizottság dicséretes tevékeny
séget fejtett ki, a jelentés mégis külön kiemelésre 
méltónak találta a veszprémi, dégi, ajkai, kertai, 
devecseri és siófoki alosztályokat.

A közgyűlés a jelentést a vele kapcsolatos 
uj munkaprogrammal együtt egyhangúlag elfogadta.

A következő díszközgyűlésen megjelentek dr. 
Kenessey Pongrác főispán, Kránitz Kálmán félsz, 
püspök-nagyprépost, dr. Lukcsics József egyet ta
nár, apát- és dr. Boncz József kanonokok és niá
sok. Miután a három dalárda összkara, Gaal Sán-

ban elhelyezett ezredmuzeumnak megtekintése kö
vetkezett, amelynek értékes háborús emlékei és 
azoknak gondos elrendezése méltó feltűnést kel
tettek.

D. e. 11 órakor a Petőfi-szinházban a 31- 
esek bajtársi szövetsége értekezletre gyűlt össne, 
amit vitéz Pallaghy Dezső ny. tábornok, az ezr d 
volt parancsnoka és a szövetség elnöke nyitott 
meg. Vitéz Kutassy Ignác ny. tábornok, a szövet
ség veszprémi csoportjának elnöke tette meg ez
után bejelentéseit. Ezek szerint az ezredtörténet 
megírása elkészült és csak kinyomatásra vár. El
határozták többek között, hogy az ezrednapot ez
után junius egyik vasárnapján rendezik meg. 
Élénk tiltakozást váltott ki az a terv, hogy a 
veszprémi hősök emlékművét a Vörösmarty-téren 
állítják föl és dr. Sdndorfi Kázmér felszólalása 
után egyhangúlag tiltakozásukat fejezték ki ez 
ellen, hangoztatva, hogy az emlékmű által kifeje
zésre juttatott magasztos gondolatot a Szent Imre- 
léren, mint arra legméltóbb helyen kívánják meg
valósíttatni.

Gyűlés u'án a volt bajtársak tisztikara a 
tisztié'.kezdében, a legénységi állományúak a vitéz 
Bakonyi-féle vengéglőben, a győri csoport tagjai 
pedig a Koronában tirsasebédre gyűltek össze.

dór királydijas karnagy vezénylésével, elénekelte a 
„Hiszekegy“-eí, Horváth Lajos alispán mondóit 
hatásos megnyitót, amelyben vázolta az isk. kiv. 
népművelés célját s az elmúlt tiz év megnyugtató 
eredményét.

— De — folytatta — bizottságunk ezenkívül 
a kedélyápolást és nevelést is szolgálni akarta fa
lusi dalegyesületek szervezésével és fejlesztésével, 
s etekinUtben úttörő munkát végzett, mert az or
szágban elsőül terjesztette ki működését ily irány
ban, amit más vármegyék követtek. Most már a 
második évben rendezi meg a körzeti dalosünne
pélyeket a vármegyében, ezévben már 31 dalegye
sülettel, ami fényes igazolása a bizottság munká
jának. A díszközgyűlés célja ezeknek nyilvános
ságra hozása, a dijak kiosztásával pedig a dalár
dákat további munkára serkenteni s a többi köz
ségnek példaadás. Végül üdvözölte a megjelenteket.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után 
Rhosóczy Rezső népműv. titkár részletesen beszá
molt a tavasszal Pápán, Bakonyszombathelyen, 
Enyingen. Balatonalmádiban és Devecserben ren
dezett dalosünnepélyek nemzelépitő céljáról, lefo
lyásáról és eredményéről, csoportonkint megje
lölve, melyik dalárda hova osztályozlatott. Bejelen
tette, hogy jövőre körzeti versenyek helyett vár
megyei dalosversenyt fognak rendezni s közölte 
az elnöki emelvényen elhelyezett gyönyörű ezüst 
serlegek, ezüst- és bronzszobrok és más dijak 
adományozóinak neveit, akik közölt voltak Rótt 
Nándor mégvéspUspök, Ant?t Géza ref. püspök, 
Kanessey Pongrác főispán, gróf Esterházy László 
és Övári Ferenc felsőházi tagok, Schandl Károly, 
Holitscher Károly és Zsigmond Gyula urszgy. 
képviselők, Karlovitz Adolf kormányfőtanácsos, 
Lonkai Zsigmond nagybérlő, több ipari vállalat és 
község stb. A legnagyobb elismeréssel adózott a 

I dalárdáknak és karnagyaiknak, valamint a bíráló 
bizottságok volt tagjainak, élükön a viharosan ün- 

| népéit királydijas Gaal Sándor karigazgató, vala
mint Kecskés L?jos veszprémi karnagyoknak, majd 

I indítványára a közgyűlés elismerését és köszöne- 
l tét fejezte ki azoknak, akik a dalosünnepélyek 
I rendezésében a bizottságot odaadőan támogatták.
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Ezek a kővetkezők: Csajághy Károly, Bertalan 
László, Szabó Sándor, dr. Uzonyi Kálmán, Tibor 
József, Gubicza Antal, Fapszt Zol án, Bartók Egyed, 
Tóth Jenő, Szőnyegh István, Hili Sándor, Moro- 
sits Jenő, Alasz Miklós, Szabó Ferenc, Pintér Ist
ván, Papp Sándor és Neihauzer Mihály.

Ezulán Kenessey Pongrác intézett néhány 
kedves, lendületes szót a nagyszámban egybegyült 
dalosokhoz.

— Nagy súlyt vet — mondotta — nemcsak 
a bizottság működésére, hanem a magyar dal ha
zafias és nemzetépitő, áldásos munkájára is. A 
legöszintébb köszönetéi fejezi ki legelsősorban a 
karnagyoknak, az ünnepségek helyi előkészítőinek, 
a dalosoknak, akik önmunkájának összetételéből 
eredtek a szép sikerek. Szive melegével üdvözli a 
díszközgyűlés minden tagját s az IKN törekvéseit, 
és kívánja, hogy szálljon a dal továbbra is a nem
zet jövendőjéért.

A főispán szavait nagy lelkesedéssel fogadták, 
majd a főispán kiosztotta a tiszteletdijakat. Az 1. 
dijat, a megyéspüspök serlegét az Enyingi r. k. 
Vegyeskar, a 2. dijat, a ref. püspök serlegét az 
Adászteveli ref. Énekkar, a 3. dijat, a főispán aján
dékát a Fűzfői Énekkar kapta. Ezenkívül mé^ 29 
dalárda kapott tiszteletdijat, a karnagyok pedig 
elismerő oklevelet. A veszprémi dalárdák összkara 
ezután a .Dalünnepen" c. dalt énekelte szép har
móniával, amit követőleg Csajághy Károly kúriai 
biró, a királydijas Veszprémi Dalegyesület elnöke, 
mint az Orsz. Dalos Szövetség megbízottja, szár
nyaló beszéddel üdvözölte a díjnyertes dalárdákat

— Az Orsz. Dalos Szövetség nevében — 
úgymond — amelynek most 31 uj hajtással gya
rapodott egyre terebélyesebb fája, meleg szeretet
tel köszönti a dalegyesületeket, tagjaikat, elsősor
ban azonban a fajadságos munkát végző karna
gyaikat. Ezeknek különösen falun volt nehéz a 
szép, Almádiban általa is gyönyörűséggel élvezett 
eredményt elérni, mert a gazda tavasztól őszig 
nem ér reá a dal harmónikus művelésére s félévi 
pihenés után néha mindent élőiről kell kezdeni. 
De még több áldozatot, munkát, fáradságot és 
lelkesedést kér tőlük, mert nekünk magyaroknak 
ma száz százalékon felül is teljesítenünk kell ki
vált az önként vállalt föladatot. Képesek vagyunk 
erre, hiszen azért ver a sors, mert erősek vagyunk 
és bírjuk és kell is ez, mert ez a fajta elernye
désre, álmosságra és tunyaságra hajlamos. Ne fél
jünk a Gondviselés sújtó kezétől, alázatos lélekkel 
hajoljunk meg előtte, de erős, bizó lélekkel tekint
sünk az égre, és higyjük, hogy a jó Isten meg
segíti ezt a nemzetet, ennek minden tagját és lel 
kesédésünk révén eljön egy szebb magyar jövendő.

Tomboló tapsorkán zúgott föl a szép be
szédre, majd az összkar a .Himnusz*-szál zárta 
be a díszközgyűlést.

Tapolcára é. 7 08, 13 35, 16 57. Tapolcáról i. 9 05, 
13 05. 16 30, Bfüredről i. 6.15, 10.53, 15 01,18 06' 
Balmádi örh.-ről i. 6 47, 11.38, 16 05, 18 38, 
Veszprémbe é. 7.29, 12.12, 16 57, 19 14 Veszprém- 
Győr: Veszprémből i. 7 08, 13.17, 17.02, Győrre 
é. 9 55, 18 06 20.31. Győrről i, 3.25, 7 35, 13 55, 
Veszprémbe é. 7 35, 10 32, 17.43 Veszprém Pápa 
Veszprémvarsányon á t: Veszprémből i. 7 08, 17 02. 
Veszprémvarsányba é. 8 58, 19.22, Veszprémvar- 
sányból i. 14 10, 21 52, Pápára é. 15 14, 23 00. 
Pápáról i. 5 41, 11.20, Veszprémvarsányba é. 6.47, 
12.24, Veszprémvarsányból i. 8 37, 15.22, Vesz
prémbe é. 10.32, 17 43. Veszprém-Pápa Celldö- 
mölkön át: Veszprémből i. 4 .25,13.17, 17 02, 
19 54, Celldömölkre é. 7.50, 15 50, 20.15, 21 59, 
Celldömölkről i. 8 35, 17 32, 22 05, 22 05, Pápára 
é. 9 10, 18 08, 22.40, 22.40. Papáról i. 4 09,5.14, 
7 45, 13.30, Celldömölkre é. 4 46, 5 50 ,8  22, K  22, 
Celldömölkről i. 4 52, 5 55, 8.40, 14 35, Vesz
prémbe é 7 35, 8 02, 12 32, 17.43.

Veszprém Szombathely Celldömölkön á t : Vesz- 
grémből i. 4 25. 13.17, 17 02. 19 54, Celldömölkre 
é. 7 50, 15 50, 20.15.21.59, Celldömölkről i. 8 32,
16 17, 21.27, 22 01, Szombathelyre é. 9.37, 17.39. 
22 45, 23 04 Szombalhelyről i. 5 00, 7.32, 13.25, 
CHIdömölkre é. 5.53, 8 29. 14 28, Celldömölkről i. 
5.55, 8 40, 14 35, Veszprémbe é. 8 02, 12.32,
17 43. Veszprém— Székesfehérvár; Veszprémből i. 
5.30, 7 36, 12 13, 13 48, 17 02, Hajmáskérre é.

M á tó l k e zd v e  m inden  
szo m b ato n  és v a s á rn a p
disznótoros v a c s o r a
a „Szikíay borozóban"

Szives pártfogást kér
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600, 7 56, 12 47, 14 25, 17 40, Várpalotára é.
623, 8 15, 13 14, 1500, 18 07, Székesfehérv. é.
6 55, 8 41, 13 46, 15 42, 18.42. Szfehérvárról i.
543, 858, 11.40, 1600, 19 05, Várpalotáról i.
6 27, 9.37, 12 25, 16.43, 19 36, Hajmáskérről i.
656, 1002, 1252, 17 11, 1957. Veszprémi:; é. 
7.35. 10 32, 13 40, 17.43, 2 0  27. Veszprém Uj- 
dombóvdr: Veszprémtől i. 4 25, 13.17, 19.23, Haj- 
máské-re é. 5 05 13.50, 19 55, Ujdombóvárra é. 
8.43, 17.16, 2024. Ujdotnbóvárról i. 2.45, 12.00, 
17 44, Hajmáskérről i.;7.06, 16 34, 21.47, Vesz
prémbe é 7.35, 17.43, 22 20.

Á MÁV téli menetrendje.
Október 2.-tól kezdve a MÁV (éli menetrendje 

lép életbe, amely Veszprémvármegyél érdeklőleg 
a kővetkező :

Budapest Keleti p. u.— Alsóörsön át : Vesz
prémből i. 430, 1423, Bpesl Keleli p. u. é. 9 13, 
19.08 Bpest Keletiről i. 7 25, 16 35, Veszprémbe 
é. 12.12,21.25. Bpest Keleti- Veszprém külső- Szfehér- 
vir-BOrgönd-Pusztaszabolcs á t: Veszprémből i. 5 30,
13.48, 17.02. Bpesl Keletire é. 9 13, 1908, 21 42, 
Pusztaszabolcstól gyors 20 42. Bpeslről i. 7 25, 
13.27, 16.35, Veszprémbe é. 13 40, 17 43, 20.27, 
Bpest Délip. u.-Veszprém külső-Szfehérvdr- Dinnyé
sen dt: Veszprémből i. 5 30, 7 36, 12.13, 17.02, 
Bpeslre é. 9 15, Szfvártól gyors 9 55, Bpeslre 
1605, 21.00. Bpeslről i. 6 30, gyors 7.40 Szlvárig, 
9 00, 14.10, 1700. Veszprémbe é. 1032, 10.32, 
13 40, 17.43, 20.27. Bpest Déli p. u - Alsóörs és 
Szabadbattydnon dl: Bpeslről i. 14.10, Veszprémbe 
é. 19.14.

Veszprém-Tapotca: Veszprémből i. 4 30,10 33, 
14.23, 1915, B. almádi őr. h. é 5 07, 1104, 15 02,
19.48, Bfürsdre é.J 5.40, 11.36, 15 35,20.38,

— A m alm ok és a gazdák . A Veszprém- 
vármegye legutóbbi számában közölt megyegyülési 
tudósítással kapcsolatban ifj Fűnk József, a Vesz- 
prémvárm. Molnár Szövetség elnöke egy hosz- 
szabb nyilatkozatot ju tatolt el kozzánk s abban 
védelmébe veszi a molnárságot a megyei közgyű
lésen elhangzott vádakkal szemben. Utal a szepl, 
8 -án  lezajlott bpesti országos molnárgyűlésre, 
amelyen a minisztériumok képviselői is jelen vol
tak s ahol .a  miniszteri szakértő is elismerte, 
hogy a molnárság mai helyzete tarthatatlan és a 
3500-as rendelet egyes ponljait revízió alá kell 
venni." Minthogy a kívánt határidő alatt a rende
zés nem történt meg (nem is történhetett meg, olyan 
rövid volt az idő! Szerk), .ezután következeit be 
a malmok leá'lása, amit az eluökség megakadá
lyozni már nem ludott.* De — mondja tovább 
a nyilatkozat — .a  leállás célja nem az volt, hogy 
aódr a városi, akár a falusi nép élelmezése hiányt 
szenvedjen, hisz Veszoremmegyében több keres
kedelmi malom állandóan tizemben volt, a falu 
pedig bőven el volt iáivá élelemmel." A vámőrlés
sel kapcsolatban elhangzott vádakra pedig kije
lenti a nyilatkozó, hogy a molnárság tisztában 
van a gazda nehéz helyzelével s igy az anyagi

támogatásukat a boletta-alaptól kérték. Végűi arra 
kéri az illetékeseket, hogy .n e  hagyják ezt a sze
rencséden, ezeréves szép muttal rendelkező ma
gyar molnárságot elpusztulni ? — Habár kivona
tosan is, szívesen helyet adlunk a Molnár Szövet
ség elnöke nyilatkozatának, meri abból azt látjuk, 
hogy megértéssel vannak a napjainkban legnehe
zebb helyzetben lévő gazdalársadalom iránt. SÓI, 
értesülésünk szerint, a sztrájkoló malmok is jobb 
belálásra jutottak, s Veszprémvármegyében már min
den vámőilő malom működik. Reméljük és őszintén 
kívánjuk, hogy a molnárság kívánságai minél 
előbb nyugvópontra jussanak, ehhez azonban egy 
kis türelemre van szükség, meri a kormánynak is 
ezerféle gonddal és százféle oldalról hozzáintézett 
kívánsággal kell ezekben a nehéz időkben szá
mot vetni.

Hiszek egy  Is ten b en , h iszek  egy hazáb an , 
Hiszek egy Isteni Örök igazságban ,

Hiszek M agyarország  fe ltám adásában .

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi hírek, Dr. Roll Nándor me- 

gyéspü8pök befejezte őszi bérmautját és hazaérke
zett. A főpásztor jövő szombaton Badacsony
tomajban az uj templomot fogja fölszentelni. — D. 
Kapi Béla evangélikus püspök jövő kedden Ne- 
meskéren résztvesz az ottani ev. gyülekezet 200 
éves jub leumán. — Dr. Wcrner Adolf zirci apái 
hétfőn rendi ügyekben Bpeslre utazott. — Dr. Ke
nessey Pongrác főispán ma Kecskemétre utazik s 
vasárnap részlvesz dr. Vass Vince volt enyingi 
rei. lelkész ottani beiktatásán. — Dr. Berky Mik
lós veszprémi polgármesler szerdán Bpesten a 
bel- és pénzügyminsztériumban járt hivatalos ügyek
ben, vasárnap pedig a filléres gyorssal Sopronba 
ulazik.

— Adomány. Dr. Schandl Károly országgv. 
képviselő Adorjánháza község hősi emlékművére 
100 P-t adományozott.

— Rótt Nándor megyéspüspök jubileuma.
Dr. Rőtt Nándor veszprémi megyéspüspök most 
töltötte be főpáaztorsága 15 éves fordulóját A bér- 
mauton volt egyházfőt éppen a zaltmegyei U-tkon 
találta püspökké szentelésének érfordulója s ezal- 
kalombói a templomban dr. Langmir Lipőt szent- 
széki tanácsos, a megyéspüspök titkára szenlbe- 
széd keretében emjékezett meg a veszprémi kato
likus egyházmegye jóságos szivü atyjáról. A sze
retett föpátztort hívei is bensőséges melegséggel 
ünnepelek, köztük Gyömörey György, Ztiavármegye 
főispánja, aki a plébános által a püspök tisztele
tére adod ebéden meleg szavakkal köszöntőt e a 
jubilánst. Elölte való esle pedig Győmö'ey Sán
dor, a kerüld kégviselője ünnepelte az asztalánál 
vendégül látott egyházfejedelmet.

XXIX. M. KIR. OSZTÁLYSORSJATÉK

Az első 
osztály 
húzása 
1932. 

október 
20 é322

a r a n y -
pe n g ő .

Legnagyobb nyeremény 
s z e r e n c s é s  e s e tb e n

5 0 0 . 0 0 0
Jutalom és nyeremények :

3 0 0 .0 0 0
200.000 
100.000

5 0 .0 0 0  I 2 5 .0 0 0
4 0 .0 0 0  2 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0  | 1 5 .0 0 0  Í U

stb. pengő, összesen közel

8 millió 3  készpénzben.
8 4 .0 0 0  sorsjegy közül
4 2 .0 0 0  kihuzatik, tehát

minden második sorsjegy nyer!
A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként:

' Egész I Fél | Negyed | Nyolcad
í« p  is p s p a p
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— Október 6. Az aradi hós vértanuk em
lékünnepén reggel 9 Arakor Qnnepies gyászisten
tisztelet lesz a Szent Ferencrendiek-templomában. 
t  » A Református Ifjúsági Egyesületi okt. 6.-án, 
cs'JtürtOkön d. u. 5 órakor a ref. templomban, 
vallásos hazafias estélyt rendez a vértanuk emlé
kére. Az ünnepélyre Veszprém város küzOnségét 
ezúton hívja meg az elnökség.

— Mint velünk közük, az Unghváry László
faiskola r. t. Cegléd szá'litásait rövidesen megkezdi. 
Budapesti iroda IV., Veres Pálné-utca 8. Árjegy
zék ingyen. Nagyobb vétel esetén felhívásra külön 
árajánlattal szolgál. 294

— A zirci apát névnapja. Zlrcről jelentik: 
Kedden volt dr. Warner Adolf zirci apátnak a név
napja, amikor dr. Horváth Konstantin perjel ünne
pélyes nagymisét celebrált. A portán kitett ivén 
pedig a tisztelők sokasága névaláírással fejezte ki 
szerencsekivánalait a távol volt, közszeretetben álló 
apálur iránt.

— Díjtalan orvosi rendelés tüdőbetegek 
részé.-: Dr. Hollós Sándor, a Veszprémi Tüdő- 
beteggondozó Intézet főorvosa saját rendelőjében 
(Bolgár Mihály-u. 7.) naponta 12—1 óra között 
dijmen esen rendel a szegény tüdőbetegek részére. 
A Tüdővisz Ellen .Vidékeid Veszprémi Egyesület 
elnöksége.

—  Akar Ön gazdag ember lenni? Ren
deljen osztálysorsjegyet. A húzást már oklóber 20. 
és 22.-én megtartják s szerencsés esetben 500000 
ar. pengő boldog tulajdonosa lehet. 272

— Szokolszky Rezső volt tanfelügyelő 
búcsúztatása. Megírtuk legutóbb, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a veszprémi kir. tan- 
felügyelőség vezetésével Kherer Károly pestmegyei 
kir. tanfelügyelőt bizla meg. Ennek az intézkedés
nek az oka az, hogy Szokolszky Rezső veszprém- 
megyei kir. tanfelügyelő, betöltvén teljes szolgá
lati idejét, nyugalomba megy s nyugdíjazásáig is 
a minisztertől szabadságot kapott. Szokolszky Re-

Jégkár ellen 
biztosítja házát

hatetőzetét „ETERNIT" asbest- 
cementpalával fedi.
Messzemenő jótállást vállalunk 
jégkár ellen.
Kérjen díjm entes árajánlatot
E T E R N I T  M Ü VEK

279 Budapest, VI., Andrássy- ut 33. sz.

zső távozását nemcsak a vármegye tanítósága saj
nálja őszintén, amelynek jóakarata vezetője és 
pártfogója volt, hanem az egész vármegye társa
dalma, mert a magyar népnevelés ügyének kivá
lóan hozzáértő, hazafias szel emü irányítóját tisz
telték benne, akinek ezzel párosult valláserkölcsi 
fölfogása egyházi körökben is teljes bizalmai éb
resztett működíse iránt Ezenkívül szép elgondo
lások is fogamzotlak meg Szokolszky Rezsőben, 
mint a Veszprémvárm. Tanítók Háza és a Veszp- 
rémvármegyei Da'árda eszméje és tervei keresztül
vitelén mindenkor lelkesen buzgólkodolt. A volt 
tanfelügzelő mindezekkel 28 esztendős tanfelügye
lői munkásságának vármegyénkben töltött 11 éve 
alatt őszinte elismerést és megbecsülést szerzett 
mvgának, aminek elsőül, a várm. közig, bizottság
ban, dr. Kenesscy Pongrác főispán, a Veszprém
várm. Iskolánkiv. Népműv. Bizottság közgyűlésén 
pedig dr. Horváth Lajos alispán adott kifejezést 
meleg szavakban. Amint értesülünk, a Veszprém
várm. Át. Tanítóegyesület pedig díszközgyűlés 
keretében készül bensőségteljes búcsút venni a 
nyugalomba vonult tanfelügyelőtől.

— A Balatoni Szövetség ülése. Bfüredröl 
jelentik: A Balatoni Szövetség közgyűlést tartott Bfü- 
reden Malatinszky Ferenc felsőházi tag, társelnök ve
zetésével. Cséplő Ernő igazgató bemutatta a pénzügy- 
miniszter felhívását, amely a Balaton érdekében való 
újabb gyakorlati tervek előterjesztésére szólítja fel a 
szövetséget. Bánó Dezső indítványozta, hogy hosszabb 
időre szóló programot dolgozzanak ki, majd Kadll 
Nagy Dezső min tanácsos a balatoni kikötök és 
a Sió csatorna építéséről adott felvilágosításokat. A 
szüreti hét sikerét Cséplő Ernő jellemezte adatokkal.

MOST TÖKÉLETES 
CSAK A
HAJÁPOLÁS! / .

/ i
Hajmosás után a Perfekta 
citromos hajfürdő, mely most 
minden Elida Shampoo borí
tékhoz in g y e n  van mellé
kelve, a haj kiöb lítésénél 
még jobban fokozza ezen 
kitűnő Shampoo hatását. Ez 
az új hajöblítőszer feloldja 
a Shampoonak a hajban 
maradt utolsó nyomait is, 
a hajat simává, könnyeb
ben fésülhetővé teszi s a 
''-•nők r r*'*woqó fényt ad.

F I  I D A  S H A M P O O
S chand l K á ro ly  a  v á la s z tó ié rt.

Megírtuk a Veszprémvármegyé-ben annak
idején, hogy dr. Schandl Károly, a devecseri ke
rület képviselője, fölszólalt Veszprémvármegye köz
igazgatási bizottságában a marhalevélkezelés ügyé
ben kiadói, belügyminiszteri rendelet okozta viszás- 
ságok ellen. Az illusztris képviselő a marhalevelek 
községenkinti kezelésének beszüntetése miatt hozzá 
több oldalról intézett panaszok ügyében, a Falu 
Országos Földműves Szövetség utján, illetékes he
lyeken is eljáit, aminek meg is lett a kedvező 
eredménye. Amint értesülünk ugyanis, vármegyénk 
alispánja a marhalevelek kezelésére vonatkozólag 
a belügyminiszter által kiadott rendelet alapján 
eddigi rendelkezéseit felfüggesztette s egyidejűleg 
előterjesztést is tett a belügyminiszterhez a sérel
mesnek vélt intézkedés alapjául szolgált rendelet 
visszavonása iránt.

Devecserból jelentik: Dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár, a devecseri kerület népszerű képvise
lője vasárnap Tüskevár községet látogatta meg, 
ahol egész nap az oltani tüzkárosultakka! folytatott 
megbeszé ést. A képviselő az esti gyorssal utazott 
vissza Bpestre.

— Vidéki olvasóinkhoz. Mai számunkhoz
csekket mellékelünk és ismételten kérjük kedves 
olvasóinkat, hogy az előfizetésüket mielőbb meg
újítani, esetleges hátralékaikat pedig kiegyenlíteni 
szíveskedjenek, mert a mai nehéz viszonyok között 
csak azesetben biztosíthatjuk részükre a lap to
vábbi küldését. A kiadóhivatal.

— Püspöki konferencia. A bíboros herceg
prímás október 19.-éré hívta egybe a budavári 
hercegprimási palotába a szokásos őszi püspöki 
konferenciát, amelyen dr. Rótt Nándor megyés- 
püspök is részt vesz.

— Kormányzói elismerés. A kormányzó, 
a kultuszminiszter előterjesztésére megengedte, hogy 
Dsida Oltónak, a szfehérvári tankerülel nyugalma
zott főigazgatójának a közoktalás terén hosszú időn 
át kifejteit eredményes munkásságáért elismerése 
tudlul adassák.

— C sajághy Károly törvényszéki elnök 
jubileum a. Csajdghy Károly kúriai bíró, a veszp
rémi törvényszék köztiszteletben álló, nagyérdemű 
elnöke október 8 án ünnepli törvényszéki elnökké 
történt kinevezésének 10 éves jubilzumát. A hiva
talos ünnepség délelőtt a törvéiyszér főtirgyalási 
termében fog lefolyni, ahol a törvényszéki tisztvi
selők nevében lovag Fehrentheil Róbert törvény- 
széki tanácselnök üdvözli a kiváó jogi tudással 
és páratlan lelkiismeretességgel felelősségteljes ve
zető ál'áaában egy évtizedet el töltött törvényszéki 
elnököt. Este pedig a Korona éttermében társas- 
vacsorát rendeznek a jubiláns tiszteletére.

— Közös szentáldozás. A Mária Társulat 
tagjai okt 2.-án, vasárnap reggel a 8 órai szent
misén végzik közös szemé dózisukat az Irgalnas- 
nővérek kápolnáj bán.

29. M. kir. Osztálysorsjáték.

F fin y e re m é n y  i

ötszázezer pengő
I .  o s z tá ly .

H ú zás : október 20-án és 22-én. 

Szerezzen Szerencse Számokat Szűcsnél

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. osztálysorsjáték föárusitó helye 

Veszprém.

O íx o lo u n y to L  W M a h la /jn á l

nem az ár a legfontosabb, hanem hogy azonos áramfogyasztás 
mellett mennyi fényt nyújt. Ha pl. egy műhely vagy üzlethelyiség 
világításához 5 helyett 6 darab 60 wattos izzólámpa szükséges, 
akkor 20 °/o-kal többe kerül az Izzólámpa, de 20 Vo-kal többe kerül 
az áramfogyasztás is. Azt mindenki tudja, hogy mit jelent 20 Vo-os 
többlet az áramszámlánál. Kérjen tehát mindenütt Orion izzólámpát, 
melynek minőségét és megbízhatóságát garantálja az 
273 ORION IZZÓL.ÁM PAGYAR"
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szab. ablak- és ajtólégréselzáró
tö k é le te s e n  véd i

h id eg , lég h u zam , csap ad ék , 
p o r , k o ro m  és lá rm a  e llen .

Nagy tüzelőanyag 
m egtakarítás!
V e s z p ré m  m e g y e i k ö rz e tk é p v is e le t

B R A U N  GYULA
V E S Z P R É M .
=  T e le fo n  16. =  291

Kérjen díjmentes árajánlatot és bemutatást!

— Asztma és szívbetegség, mell- és tüdő-
baj, görvély- és angolkór, pajzsmirigynagyobbodás 
és golyvaképződés esete ben a természetes „Ferenc 
József" keserüviz a gyomor és belek működését 
kitünően szabályozza. Európai és amerikai kliniku
sok luberkulolikus egyéneknél tapasztalták, hogy 
a betegség kezdetén jelentkező székrekedések a 
Ferenc József-vi’ használata folytán lényegesen 
enyhültek. A Ferenc József keserüviz gyógy
szerárakban, drogériákban és füszerüzielekben 
kapható, 1

— Em léktáblák leleplezése. Október 9.-én, 
vasárnap délben 12 órakor leplezi le a Veszprémi 
Piarista Diákszövetség a vízvezetéki gépháznál el. 
helyezett Bolgár Mihály.emléktáblát. Ugyanakkor 
lesz Csikász Imre-emléktáblájának leleplezése is. 
Az ünnepségekre ezúton hivja meg a város kö
zönségét az elnökség.

— „Razzia" a címe a mozi szombat-vasár
napi filmjének. Szerdán-csülOrlökön filléres előadás
ban magyarul beszélő expediciós-film: az Elsza
badult Afrika és egy zenés vigjáiék: Az arizonai 
hercegnő.

— Halálozás. Vida János köztiszteletben 
állott hentesmester szept. 27.-én, a rajta végrehaj- 
toll műtét után, életének 57., boldog házasságának 
31. évében váratlanul elhunyt. 28 án temették im
pozáns részvét mellett Halálát felesége, három 
gyermeke, köztük fia: József, a győri Hitelszövet
kezet cégvezetője gyászolja.

— Városi közgyűlés Veszprémben. Veszp
rém város képviselőtestülete október 12.-én d. u. 
4 órakor rendes közgyűlést tart, aminek legfonto
sabb tárgya a költségvetés lesz. Valószínűleg ezen 
a közgyűlésen fogják kisorsolni a háromévenkint 
kilépő választolt képviselőtestületi tagok neveit is

— A Veszprémi Piarista Diákszövetség 
köréből. A Diákszövetség október 8.-án, szomba
ton este rendezi házi összejöveteléi a diikmenzán. 
9.-én, vasárnap d. e. 11 órakor évi közgyűlés a 
gimnázium dísztermében, előtte szentmise és a 
hősi emlékmű megkoszorúzása. — A soproni fil
léres gyorsrá még lehet néhány jegyet kapni ta
goknak dr. Sziics Imre tanárnál.

— Kedvező a vármegye jövő évi költség- 
vetése. A legutóbb lefolyt törvényhatósági bizott
sági közgyűlésnek egyik fontos tárgya volt a vár
megye 1933. évi háztartási-, nyugdíj, és egyéb 
alapról Összeállított költségvetése. A referátum
ból megtudtuk, hogy a vármegye jelzett alap
jainál a költségvetési hiány az 1931. évben
523.000 P volt, amit 1932-ben sikerült 44.000 
P  vei lecsökkenteni úgy, hogy tavaly már csak 
479000 P költségvetési hiány mutatkozott. Az 
1933. évre ezt a diferenciát sikerült még 20 000 
P-vel kevesbíteni s esszeiint a jövő évi költségve
tésben a hiány már csak 459.996 P lesz. A fölso
rolt költségvetési hiányok fedezésére 1931-ben a 
városok részéről 7 8 °/o, a községeknél 21 -55 % 
volt a vármegyei hozzájárulás, míg a költségvetés 
javulásával 1932-ben a két városnál már csak 
7-9, a községeknél 18 4 %-ot tett ki. Az 1933. évi 
vármegyei költségvetés csökkentése folytán ez az

arány ismét javult, amennyiben Veszprém és Pápa 
városoknál megmarad a 7 9 % -o s várni, hozzájá
rulás, a községeknél azonban a jövő évre már 
csak 17 9 %  lesz az, Ebből is látható az a gondos 
és lelkiismeretes gazdálkodás, amit a vármegye 
vezetősége folytat, s amelynek a nehéz viszonyok 
közölt és a vármegyét terhelő nagy kötelességek 
mellett is sikerűin a költségvetésben annyi meg
takarítást eszközölni, hogy annak egyensúlya évröl- 
évre kedvezőbbre fordul.

— A Mária Társulat kerti ünnepélye. 
Rendkívül kedves népművelési ünnepélyt rendezett 
a veszprémi Mária Társulat az Irgalmasnövérek 
intézetének udvarán. A nagyszámú vendégsereg 
között ott voltak Krdnilz Kálmán telsz, püspök, 
dr. Simon György prelátus-kanonok, dr. Berky 
Miklós polgármester és még sokan mások. Be
vezetőként Punka Klári adott elő zongoraszámo
kat, nagy rátermettséggel. Majd dr. Eovácsy 
Lásztőné kedves énekszámai gyönyöikődlelték a 
hallgatóságot, amihez méltó keretet nyújtott dr. 
Grünner Lászlóné művészi zongorakisérete. Végül 
az előadás erkölcsi sikerére dr. Gulheil Jenő róm. 
kát. teol. tanár mélyenszántó előadása tette rá a 
koronát, az elveszett, de már újra ébredező ke
resztény létekről. A tetszéssel kísért előadás után 
a szépen sikerült ünnepély tombola-sorsolással 
fejeződött be, ami a gazdagon terített büfével 
együtt meghozta az anyagi síkéit is. A kitűnő ren
dezés Mitlner Emíliát, a buzgó elnöknöt dicséri. 
A legközelebbi előadások 8.-án és 9.-én lesznek.

— Az acéltotl feltalálásának most van száz 
éve. Erről irt elmés cikket Krónikás az Uj Idők
be. Herczeg Ferenc hetilapjában most ér véget 
Harsányi Zsolt regénye. A gazdag szépirodalmi 
részbe S. Bokor Malvin elbeszélést, Farkas Imre 
vidám írást, Égty Antal és BUky György el
beszéléseket írtak. Az „Amit mindenkinek tudnia 
kell" c. sorozatban „A város vérkeringéséről" dr. 
Fehér Jenő irt cikket. Eduáit Rod tanulmánya, 
Falu Tamás ulilevele, Dezsényi Béla verse és Zsol- 
nay Vilmos nyelvészeti tanulmánya gazdagítják 
még az Uj Idök-tt, amelyből az érdekes rovatok 
sem maradtak ki. A kiadóhivatal: Bpest, VI. And- 
rassy-ut 16. bárkinek küld díjtalan mutatványszá
mot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fülé..

— 26 fillér helyett 20 fillér Tolnai Világ 
lapja egy számának ára, de a nagy árleszállítás 
ellenére szebb és tartalmasabb, mint az eddigi volt. 
Tolnai Világlapja 34 éve szolgálja hatalmas olvasó
táborát és ma Európa legolcsóbb képeslapja. A 
20 filléres Tolnai Világlap ezen a héten már pom
pás színes címlappal jelenik meg.

— Tűz. Várpalotáról jelentik: Szerdán Vár
palotán, az u. n. „Ebhegy“-utcában Mórocz F. 
Gyula kisbirtokosnak kigyulladt a háza és elégett 
a benne volt ingóságokkal együtt. El égett a pad
láson volt mintegy 60 métermázsa gabona, az 
összes takarmány és szatmakésztet. A kár mintegy 
10000 P, amiből biztosítás révén csak körülbelül 
1500 P térül meg. A tüzet valószínűleg gyermekek 
okozták.

— A városi Iskolánkivűli Népművelési 
Bizottság közgyűlése. Veszprém, város Iskolin- 
kivüli Népművelési Bizotlsága kedden tartotta köz
gyűlését, amelyen dr. Berky Miklós polgármester, 
elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezulán Nacsddy 
József városi ikn. titkár ismertette a bizottság múlt 
évi tevékenységét, ami közül kiemelkednek a gya
korlati tanfolyamok (gyorsírás, némelnyelv és ipari 
könyvelés), de sikerrel működtek az elméleti tudást 
bővítő tanfolyamok is (analfabéta, elemi ismeret
terjesztő.) A múlt évben, a társadalmi egyesületek
kel karöltve, 24 ismeretterjesztő előadást tartott a 
bizottság. A beszámolónak tudomásul vétele után 
a titkár a bizottság 1932—33. évi munkaprogram
ját ismertette, programul tűzvén ki a gyermekjáték 
és kézműipari tárgyak háziparszerü készítésének 
megszervezéséi, ami szükséges a munkanélküliség 
csökkentése érdekében is, mett nemcsak 150—160 
ember kiképzését jelenti, hanem a termelés és ér
tékesítés megszervezését is. Az albizottság elfo-
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gadta az indítványt és a terv megvalősilására kü
lön bivottságot küldött ki. Ezen kivül még több 
tanfolyamot vettek tervbe, amiket külön ismertetünk. 
Végül a multévi zárszám adást és a jövő évi költ
ségvetést fogadták cl.

— Sokgyermekes anyák kitüntetése.
Ahogyan minden esztendőben, a Magyar Anyák 
Nemzeti Bizottsága az idén is Szent István nap
ján kitüntetésben, illetőleg jutalomban részesítette 
a legtöbb gyermekes családanyákat. Az ezüst és 
bronz érem, illetőleg pénz- és ruhasegély jutalom
ban részesült anyák Veszprémmegyében a követ
kezők: Devecseri járás : Oszkó Miksáné Karakó- 
szörcsik, Peszmeg Istvánné és Timár Imréné Kö- 
zépiszkáz, id. Nagy Károlyné Kispirit, Takács 
Gyuláné Kisberzseny, vitéz Vértes Istvánné Nosz- 
lop. Enyingi járás: Takács Józsefné Balatonfőka- 
jár, Horváth Mihályné Csajág, Kovács Sándorné 
Lepsény, Gyarmathy Ferencné és Orbán Mihályné 
Mezőszentgyörgy, Simon Ferencné Szilasbalhás, 
Durmics Józsefné Enying, Pintér Sándorné Bala
tonkenese, Erdélyi Jánosné Mezőkoir.árom. Pápai 
járásJ: Özv. Tóth Sándorné Bakonytamási. Zirci 
járás: Lingl Istvánné és Szüllő Lászlóné Zirc, 
Szabó Sándorné Dudar, Sebestyén Ferencné és 
Talabér Jánosné Kerékteleki, Szirbek Jánosné Jásd, 
Hajas Lukácsné Borzavár, ifj. Gábris Jánosné Bár
sonyos. Veszprém város: Németh Jánosné, Arvay 
Józsefné, Buti Jánosné, Czecz Flónánné, Müllner 
Mihályné, Makay Imréné. Pápa város: Darabont 
Lászlóné, Grünbaum Falkné, Patkó Jenőné.

— P a p ír á r u k ,  i r ó -  é s  r a jz s z e r e k ,  fo tó 
c ik k e k ,  r á d ió k  le g jo b b a n  b e s z e r e z h e tő k  F o 
d o r  F e re n c  k ö n y v - é s  p a p ír k e r e s k e d é s é b e n ,  
V e s z p r é m .

— Nem járnak a leventék pontosan fog
lalkozásra. Amint illetékes helyen értesülünk, az 
utóbbi időben a veszprómi leventsfoglalkozásnál 
sajnálatos visszaesés mutatkozik. A ieventeköteles 
ifjúság ugyanis újabban ismét elhanyagolja a kö
telességét és nem jelenik meg pontosan a foglal
kozásokon. Nem tudjuk mi ennek az oka, de na
gyon súlyos megrovást érdemelne, ha azt abban 
a politikai immotalitásban kellene megtalálnunk, 
amely az adók és tartozások meg nem fizetésére 
is bujtogalja a közönséget s amely szívesen bele
vonja kétesérlékü törekvései támogatóinak sorába 
az ifjúságot is. Bárhogyan álljon is a dolog a .nem 
zet jólfölfogoü érdekei ellen vét" — ahogyan leg
utóbb a megyegyülésen mondta egyik fölszólaló — 
és — s ezt már mi mondjuk — a legnagyobb- 
fokú hazafiallanságról tesz tanúságot az, aki fia
talemberek idealizmusát megmételyezi és kedvük.t 
veszi az olyan könnyed sporttól, ami^ les -lelki 
egészségüknek csak javára szolgálhat. Éppen azé.t 
a leventekötelesek szülőihez és munkaadóihoz for
dulunk, hogy a gondjaikra bízott fiatalokat telki
ismeretes kűtelességtudással kötelezzék, hogy a 
leventefoglalkozásokon pontosan megjelenjenek, a 
hatóságoktól pedig elvárjuk, hogy a makacsul 
ellenszegülőket teljes szigorúsággal fogja a tör
vény betartására kötelezni.

Beretvás, pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
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— R osszabbodtak  a  várm egye egészségi 
viszonyai. Dr. Bélák Imre, Veszprém vármegye 
főorvosa, a várm. közigazgatási bizottságban a kö
vetkezőket jelenteite: Az általános egészségügyi vi
szonyok augu8z!us hóban kedvezőtlenebbre for
dultak, amennyiben feltűnően emelkedett a hurutos 
emésztőszervi bántálmaknak, igy különösen a cse
csemők béihurutjának a száma s az utóbbi több 
esetben elhalálozást is okozott. Ennek oka való
színűleg az, hogy augusztusban több alkalom kí
nálkozott az aránylag olcsóbb gyümölcsfélék fo
gyasztására és a gazdasági leromlás folytán úgy 
is  hiányosan táplálkozó lakosságnak ellenállóképes
sége csökkenvén, a tartós és nagy melegben több 
lehetőség volt gyümölcsfélék, ill.n ieg  csecsemők
nél a tejfélék által okozott bé fertőzésekre. A fer
tőző betegségeknél — ámbár számszerűleg lénye
ges eltérés az előző havihoz nem volt és járvány 
sem uralkodott, — színién némi rosszabbodás mu
tatkozik, meit éppen a komolyabb természetű be
tegségeknél volt szaporulat Emelkedett: a kanyaró 
<19—35), a hökhurut (8—12), a hasihagvmáz 
(10—21), a gyermekágyi láz (2—3) és a járványos 
gyermekbénulás (0—2). Ezzel szemben csökkent 
a roncsoló toroklob (28—27), a vörheny (6—4), 
a bárányhimlő (2—1) és a paratifusz (1—0). A 
kórházak betegforgalma az elmúlt hónapban emel
kedett. Ebmarást egy eselben jelentettek be.

— Jegyzői értekezlet Október 4 én d. e. 
9 órakor a pápai főszolgabírói hivatalban jegyzői 
értekezlet lesz.

— A takarékoskodás nem jelent mindig 
hasznot. Jelentéktelen, apró cseprő dolgokra jelen
tős összeget ad ki mindenki havonta, nem szabad 
akkor 3. 6, 12, 24 pengőt sajnálni egy osztály
sorsjegyéit, mert a sorsjátékkal járó izgalom, re
mény, nyerési eshetőség nagy mértékben hozzájá
rul a munkakedv, önbizalomhoz és az életöröm 
emeléséhez. A m. kir. osztálysorsjáték legutóbb is 
sok családot juttatott vagyonhoz és jóléthez, tehát 
saját érdekében próbálja ki szerencséjét ö n  is *5 
rendeljen egy sorsjegyet Tömőry és Társa bank
üzletének, Budapest V. Erzsébet-tér 7. mai lapunk
hoz mellékelt rendelő levelezőlapján, mert sorsjegy 
nélkül nem lehet nyerni. Fizetni van idő, a húzás 
október 20. előtt.

— Szüreti m ulatság. Devecserből jelentik: 
A  Devecseri Levente Egyesület vasárnap, sportfel
szerelése javára, szüreti mulatságot rendezett. A 
megeredt eső megzavarta ugyan egy kicsit a mó
kás felvonulást, de ennek ellenére mégis hatalmas 
tömeg nézte végig azt. ö t  óra felé kiderült az 
égbolt és este a villannyal kivilágított leventepá
lyán, az ajkacsingervölgyi bányász és a helybeli 
cigányzenekar muzsikájára, reggelig táncoltak a 
párok. A fényesen sikerült mulatság Bándics Lajos 
állomásfőnök, egyesületi elnök és Wetzl Antal kir. 
végrehajtó, egyesületi aielnök érdeme.

— Pósttagalam bok ta r tá sán ak  be jelen 
tése . A m. kir. Minisztériumnak a postagalambok 
tartásának korlátozásáról szóló 5477— 1914. M. E. 
sz. r. 1. és 2. §-a értelmében postagalambokat 
csakis I. fokú rendörnátóságtól kikérendő, illetve 
nyert engedéllyel szabad tartani, forgalomba hozni, 
vagy szállítani és ezeket csakis katonai hatóság 
beleegyezésével és az erre meghatalmazott katonai 
személyek felügyelete alatt szabad felbocsátani. A 
„Columbia póstagalamb Sportegyesület- tagjai pós- 
tagalambok tartására, tenyésztésére és berepülésére 
jogosultak. Felhívom ehez képest Veszprém me-

fyei város területén lakó azon postagalamb tartó
st, akik a Columbia póstagalamb Sportegyesüle

tének nem tagjai, hogy f. é. október hö 8.-ig hét
köznap d. e. 11 — 12 óráig egy két pengős ok
mánybélyeggel ellátott és a m. kir. államrendőrség 
veszprémi kapitányságához intézett oly értelmű 
kérvényt adjanak be, amelyben is a póstagalam- 
bök faj és számának feltüntetésével azok tartására 
engedélyt kérnek. A Columbia póstagalamb Sport
egyesületének tagjai pedig a jelzett határidőre be-

Városi közgyűlés Pápán. 11
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete szerdán dr. Uzonyi Kálmán h. polgármester 
elnöklése alatt rendkívüli közgyűlést tartott, amely 
a következő fontosabb határozatokat hozta: A Te
leki-utcai városi bérházakból adnak el, amennyi 
az egészr/'égvédőház építésének befejezéséhez szük
séges. A Speyer-kölcsönt okirattal telekkönyvileg 
biztosítják. Nagyobb érdeklődést keltett a mozgó- 
fényképszinház ügye. Dr. Sulyok Dezső, Márer 
Sándor konkré: javasaitokat tettek, a gróf Esterházy 
uradalom is írásba kijelentette, hogy október l.-ére 
telje: n kidolgozóit tervet nyújt be a Griff szálló
nak mozgóvá átalakítása ügyében, viszont egy 
bpesti tőkeérdekeltcég is komoly ajánlatot adott. 
Az ügyet kiadták a polgármesternek tanulmányo
zás céljából az’al, hogy a négy aiánlatra vonatko
zólag veteményes javaslatit terjessze a legközelebbi 
városi közgyűlés elé. Megbízták a polgármestert, 
hogy az éjjeli távbeszélő-szolgálat bevezetése vé
gett lépjen érintkezésbe a soproni pósta’gazgatóság- 
gal. A Cinca-árkot inségmunkával beboltoztatják, 
a szükséges téglát a lebontott szinház anyagából 
veszik. Friss Antal volt villantelepi gépésznek 250 
P végkielégítést ad'ak. A városi lakások bérét több 
bérlő kívánságára leszállították. A Zimmermann- 
utcát felvették az ideiglenes házadómentességbe. A 
A választás alá nem eső városi képviselők 1933. 
évi névjegyzékének összeállítására kiküldötték dr. 
Kende Ádám, vitéz Draskóczy István, dr. Sulyok 
Dezső és Jilek Ferencből álló bizottságot. Majd 
kisorsolták a választott képviselőtestületi tagok fe
lét, miután a hat éves ciklus fele lejárt. Éspedig: 
I. kerület: Németh József, dr. Kőrös Endre, Sulyok 
Dezső, Bflhm Samu; II. kér. Czuppon Károly, 
Varga József; III. kér. Kunt János, Horváth László; 
IV. kér. dr. Nagv György, Jilek F: ere, Kovács 
Sándor; V. kér. Varga János és Kütlel Nándor. A 
városi igazoló választmányba tagokul dr. Konkoly- 
Thege Sándort és Szeleszky Gyulát küldözték ki. 
A Nagy Sándor által a város szegényalapjára fel
ajánlott mintegy 800 P értékű telket elfogadták. 
Ülés végén dr. Fehér Dezső a husiparosok áreme
lését kifogásolta, amikor inkább leszállitaniok kel
lett volna. Indítványára utasították a polgármestert, 
hogy az érdekel'ek bevonásával ankétot hivjon 
össze, amely vizsgálja felül a húsárakat, s ha szük
séges, tegye meg a megfelelő lépéseaet.

mulatni tartoznak tagsági igazolványukat. Aki ezen 
felhívásomnak a megjelölt határidőre eleget nem 
tesz, kihágást követ el és az 1912. évi LXIII. t. c. 2. 
§ a értelmében nemcsak hogy szigorúan meg lesz 
büntetve, hanem azonkívül a birtokában lévő pós- 
tigalambok is el lesznek kobozva és megsem
misítve. Veszprém, 1923. évi szeptember hó 26.-án. 
Homoky sk. m. kir. r. tanácsos, a kapitányság 
vezetője.

— Betörések. Várpalotáról jelentik: Vasár
nap virradóra Kiss Elek várpalotai lakásának utcai 
ablakát kifeszitették s azon behatolva, a szekrényt 
föltörték s onnan ruha és ágyneműt raboltak el. 
A tetteseket a csendőrség keresi. — Hétfőn pé
pig ugyancsak Várpalotán egy rovottmultu bá
nyász a régi községházára tört be éjszaka és on
nan zálogba lefoglalt tárgyakat vitt el. A csendőr
ség elfogta és bekísérte Veszprémbe.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (okt. 1) 
este fél 7 és 9, vasárnap (2.) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor “Razzia (Szerelem egy éjszakán át)“, 
dráma 9 fejezetben. Főszereplők: Hans Adalbert 
Schlettow, Joseline Gael és Pierre Batchef. A néma
filmek izgalmas tempója, a hangosfilmek grandio- 
zitása egyesült ebben a nagyszabású mesterműben. 
Ezenkívül kiegészítő és hangos Magyar Világhiradó. 
— Szerdán (5 ) d. u 4 és este 9, csütörtökön (6.) 
este 7 és 9 órakor filléres előadásban: „Az elszaba
dult Afrika* William Habbard világhírű Afrika- 
kut8tó élményei 8 felvonásban, végig magyar ki
sérő beszéddel. Sötét Afrika eddig még feltárat
lan rengetegeiben készített, hatalmas expediciós 
film rendkívül izgalmas jelenetekkel, az afrikai élet 
minden titokzatosságával. Kiegészítő sláger: „Az 
arizoniai hercegnő*, egy parvenü hercegnő életé
nek bűbájos története 8 víg, zenés felvonásban.

A
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egybeépített tökéletes rádió.

— K önyvnyom dái é s  k ö n y v k fttö i m u n k á 
k a t  le o s z e b b e n é s  le g g y o rs a b b a n  k é s e it  FODOR  
FERENC k ö n y v n y o m d á ja  é s  k O n y v k flté s z e te , 
V a s z p ré m .

KÖZGAZDASÁG.
Kiegészítették a gazdarendeletet.

A kormány rendelelet adóit ki a mezőgaz
daságnak az 1932—33. gazdasági évre nyújtandó 
kedvezményekre vonatkozó rendelet kiegészítésé
ről. Ebben a vámőrlésre jogosult lakosság zavar
talan liS2te!lá!ásának biztosítása érdekében, kivéte
lesen indokolt esetben, megengedhetőnek tartja, 
hogy egyes községekben a vámőrlésre jogosultak 
részére való őrlés vámőrlésnek tekintessék abban 
az esetben is, ha a gabonái a malomtelepre vagy 
a créplőtelepre gépkocsi igénybevételevei szállítják 
be, vagy az őrleményt gépkocsin szállítják vissza. 
Kivételesen indokolt esetekben egyes községek 
területén ideiglenesen meg lehet engedni, hegy 
a malmok akár szállítóeszközről, akár alkalmilag 
kijelöli helyen, vámőrlésre jogosullak részére ga
bonát tisztit becserilhtsstnek. Eteket a kivételes 
rendelkezéseket egyelőre Bács-Bodrog, Baranya, 
Veszprém és Zala vármegyék területére kell al
kalmazni.

* Ipartestü le ti közgyűlések. A Veszprémi 
IpartestUlet október 2.-án, vasárnap d. u. 3 órakor 
a Pelöfi-szinházban rendkívüli közgyűlést tart, 
amelynek tárgysorozata a következő: !. Elnöki 
megnyíló. 2. Jegyzőkönyv hitelesilésére 2 tag fel
kérése. 3. A jegyző fizetésének megállapitása. 4. 
Az Iparos Székház ügyének előterjesztése. 5. A volt 
jegyző ügyének ismertetése. 6. 12 előljárósági tag 
lemondási beadványa, arról határozat, a lemondás 
elfogadásának esetében helyettük uj rendes- és 
póttagok választása. 7. Az alapszabályok 11. §. 
értelmében netán beadott indítványok. S. Elnöki 
zárszó.

Pápáról jelentik: A Pápai Ipartestület vasár
nap délután dr. Nagy Oyörgy testületi ügyés”, 
ideiglenes elnöklésével rendkívüli közgyűlést .ár
tott, amelynek egyetlen lárgya a megüresedett 
tisztségek és előljárósági helyek betöltése volt. 
Egyhangúlag megválasztották elnökké Hajnóczky 
Ferencet, alelnökké Szabó Sándort és Börőczky 
Lajost. A számvizsgáló bizottság tagjai az előbbiek

%A Í im d u td U n d ^ t) J v i í m / tá c U d '

legyen otthonában, mert az egész csaladot szórakoztatja és azon
felül sporteseményekről leggyorsabban tudósítja a sport barátait. 
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maradtak. Az elöljáróság tagjai fele részben a ré
giek maradtak; uj tagok lettek: Ádám János, 
Czirfusz István, Getző Gyula, Hápli József, Hoffer 
Károly, ifj. Horváth József, Jankó Mihály, Kleva 
Elek, Maradits Gyula, Markovits Ferenc, Szalay 
Istvánt, Szabó József és Tauner Lipót. A küldött
ség élén megjelent uj elnököt sorjában üdvözölték : 
dr. Nagy György az ipartestület, Kántor Leó a 
győri iparkamara, dr. Hermann László az iparha
tóság, Bőhtn Samu a kiskereskedők egyesülete ne
vében. Az uj elnök válaszában tett férfias kijelen
tései általános tetszést kellettek.

* A várm egye term ése. A közigazgatási j 
bizottf ágban Halmi Nándor gazd. felügyelő, a várm. 
kir. gazd. felügyelőség vezetője augusztusról a követ 
kezőket jelentette: Az egész hónapban uralkodó 
száraz időjárásban a gabona és szálas*takarmány
félék betakarítása és a cséplés akadálytalanul folyt, 
a tartós szárazság miatt azonban a szántás-vetés 
csak nehezen indult meg. A beérkezett termésbecs
lések szerint búzából 8 mm., rozsból 8 3 mm., 
árpából 8 6 mm., zabból 6 9 mm. az átlagtermés 
kát. holdankint. Tengeriből 10 5 mm., burgonyá 
ból 50 mm., cukorrépából pedig 120 mm. átlag
termés várható. A rétek sarjukaszá'ása az esőhiány 
miatt gyenge hozamot adott, a szálastakarmány- 
készlet azonban, kellő beosztással remélhetőleg 
elégséges lesz. A legelők állapota gyenge, a szá
razság folytán sok helyen kisültek. Az értékesítési 
és munkásviszonyokban változás nem volt, újabban 
a mangalica sertésnél észlelhető áremelkedés.

Könyvnyom dái
munkákat legjobban, 

leggyorsabban, 
legszebben 

készit

FODOR FERENC
könyvnyomdája, Veszprém.

T E S T E D Z É S .
L ab darú gás.

A vasárnapi Nyugat-Magyarország—Stájer 
válogatott miatt elsőoszíályu csapataink nem ját
szottak bajnoki mérkőzést.

Másodosztályú csapataink közül a várpalotai 
Unió nagy meglepetésre, de megérdemelt körülmé
nyek között, 3 : 2  (1 :2 ) arányban verte a bajnok
jelölt szfehérvári ARAK csapatát Szfvárott. Az uj 
játékosokkal megerősödött Unió, határtalan lelke
sedéssel küzdve, a szfehérvári csoport élére került 
és remélhetőleg végig meg is tartja pozícióját. Gól
szerzői : Eisler (2) és Schwarczinger. Biró: Feldmann.

Szintén Szfvárott játszott a Move VSE ifjú
sági csapata bajnoki mérkőzést az ARAK ifjúság
gal és nagy fölénnyel játszva 4 :1  (4 :1 ) arányban, 
Molnár (3) és Pőcze góljaival biztosította a győ
zelmet. (t. /.)

Vasárnapi program. A Move VSV a S Vasu
tassal Sopronban, a VTC a Sonproni FC-vel Vesz
prémben, a Kinizsi a Sz. Vasutassal Szombathe
lyen, az Unió Siófokkal Várpalotán, a FAC az 
ARAK-kai Fűzfőn és a Perutzgyár a Zalaegerszegi 
TE-vel Pápán játszanak bajnoki mérkőzést.

o Leventék birkózó versenye. A Vesz
prémi Levente Egyesület birkózó alosztálya októ
ber 2.-án, vasárnap d. u. 6 órakor a volt kötőgyár 
Vár felőli épületében bajnoki versenyt rendez, ame
lyen eldöntésre kerülnek a városi levente birkózó 
bajnokságok. A verseny műsora: 1. Felvonulás. 2. 
Hiszekegy. 3. Talajtorna, bemutatja a Levente Egye
sület válogatott tornászcapata. 4. Birkózó akadémiák 
és bemutató mérkőzések. 5. Dőntőmérkőzések. 6. 
Díjkiosztás. Belépődíj ára 20 fillér. * 3

Anyakönyv.
Születés: Murgács Lajos máv. raktármunk. és Szabó 

Zsófia fia Lajos r. k. Frank |akab szabó és Német Ju
lianna leánya Rozália Erzsébet ág. h. tv. Ambrus Ká
roly máv. fiitőházi műnk. és Krebsz Erzsébet fia Béla Mi
hály ref. — Sípos Gábor gazd. cseléd és Tóth Margit fia 
István r. k. Szokolvszkv Géza Hangya központi ellenőr 
és Gaál Magdolna leánya Magdolna Erzsébet r. k. — Lili 
János kályhás és Csömör Ilona fia Zoltán r. k. — Puha 
Gyula napsz. és Szalai Mária fia Tihamér r. k. Szövérfi

József távirda vonalfelvigyázó és Burian Mária fia László 
iyörgy r. k. Venczcl Ferenc földni. és Zsandár Erzsé

bet fia Sándor r. k. — Frick Károly molnár és Horváth 
Erzsébet leánya Mária Terézia ref. — Schuppán Ferenc 
földm. és Vinglmann Erzsébet fia Ferenc r. k.

Halálozás Lits János ny. máv. íömozdonyv. 61 é., 
r. k. — Ozv. Puchinger Józsefné Hack Katalin cseléd 55 
é., r. k. -  Kiss Gáborné Kórusz Teréz 48 é , r. k. — Fe
hér bándorné Hetessy Ilona 37 é.. rét. — Hornung Ilona
3 h , r k. — Németh Ferencné Nyári Katalin 51 é., r. k.

Házasság : Párkányi József kőmives-s. és Fodor Mar
cit (özv.) r. k. -  Fekete János cipőfclsőrészkészitö-s. és 
Pátkai Erzsébet r. k. Pécsei András géplakatos-s. és 
Kovács Mária r. k. Szlavik Ferenc kőmives-s. r. k. és 
Vági Mária ref. Horváth János népz. és Nyári L-nma 
r." k — Jantsek János kertész és Ebcr’.iardt Mária r. k.

Veszprém megyei város nyilvános jellegű 
kórháza.

252-1932.

A rlejtési hirdetmény.
A vezetésem alatt álló Veszprém me

gyei város közkórháza részére szükséges 
150, azaz Egyszázötven métermázsa

étkezési burgonya
szállítására ezennel árlejtést hirdetek.

Ajánlati feltételek a kórház gondnoki 
irodájában megtudhatók.

Az ajánlatok fo lyó  évi o k tó b e r  
hó lO .-é n  déli Í2  ó rá ig  adandók be 
a kórházi irodába.

Veszprém, 1932. szept. 22.
Dr. W allner,

285 igazgató-főorvos.

Szarvas-u. 7. sz. ház
m ély  á ll  4  szoba, konyha, 
fü rd ő s zo b áb ó l s összes  

m e llé kh e ly iség ekb ő l

360 négyszögö l,
elöl virágos, hátul 
gyümölcsös k erttel

együtt

szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető 

d r. S zá s z  F eren c , a Veszprémi 
Megyei Takarékpénztár ügyészénél, d. 

10— 11 óra között.

és

T őkebefektetés
céljára alkalm as balatonparti

nagyvendéglő
pensióval, üzlethelyiségekkel, 
előkelő fejlődő fürdőhelyen, 

286 gyártelepek közelében eladó . 
Bővebbet dr. Schlberna Ferenc ügy
védnél Veszprém, Gizella tér 6. szám.

3408—1932. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Lányi Oszkár ügyvéd által képviselt Ma. 
gyarság Lapkiadó rt. javára 46 P 72 f. követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1392. évi 867. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1932. 
évi junius hó 18.-án lefoglalt, 1695 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 még kö
vetkezőkben megnevezett, valamint zálogjogot szer
zett más foglaltatók javára is, végrehajtási szenvedő 
lakásán, Veszprém, Vár u. leendő megtartására 
határidőül 1932. évi október hó 3. napjának 
délu tán  4 ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, képek s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, esetleg a becsár s/3*éit is elfogom adni.. 
1000 P t meghaladó becsértesü ingónál a becsér- 
lék 10 ü/o át bánatpénzül kezeimhez, az árverés 
megkezdésekor, le kell fizetni.

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

Veszpíém, 1932. szepiember hó 21.
293 P ád á r s. k., kir. bir. végrehajtó.

140—1932. vgh*. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Nemes Zsigmond ügyvéd által képviselt 

Dénes és Friedmann Rt. javára kamat és költségek, 
tőke és több követelés járulékai erejéig az enyingi kir. 
járásbíróság 1931. évi 3123. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási 
szenvedőtől 1932. évi február hó 11.-én lefoglal!, 
1650 P-re becsült ingóságokra az enyingi kir. járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c . 20. § a  
alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző
könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is., 
az árverés megtaitá'át elrendelem.de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs, végreh. szenv. lakásán, Balatonkenesén 
leendő megtartására határidőül 1932. évi október 
hó 5. n ap jának  délu tán  fél 3 ó rá ja  tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt autó, üzleti berendezés 
s egjéb ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek, kész- 
pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de 
a kikiáltási ár kélharmadanál alacsonyabban nem 
— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a 
kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5 610— 
1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok 
árverezhetnek, akik a kikiállási ár egytizedrészé! 
bánatpénzül leteszik.

Enying, 1932. évi szepiember hó 14.-én.
Kelecsényi Károly

284 kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött

Ijromatou Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

743-1931. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Balassa Lajos budapesti ügyvéd által 

képviselt Elité Diamantverke A. G. javára 899 
P 30 f. követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai 
kir. járásbíróság 1932. évi 2024. számú végzésévé1 
elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1932. évi julius hó 14.-én lefog
lal!, 3000 P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az ár
verési elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Pétfürdőn leendő megtartására határidőül 1932, 
évi október hó 4. n ap ján ak  déle lő tt fél tizen 
kettő  ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt 
személyautó s egyéb ingóságokat a legtöbbel Ígérő
nek, esel lég a becsár ’ ,-áért is el fogom adni. 1000 
pengői meghaladó becsértékü ingónál a becsérlék 
10 °/o-át bánatpénzül kezeimhez az átverés meg
kezdésekor le kell fizetni.

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

Keit Veszprém, 1932. augusztus 30.-án.
282 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó

Laptulíjdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat


