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H iszek egy is ten i OrOk igazságban ,
H iszek M agyarország  fe ltám adásában .

Ámen.

H ogyan a k a rjá k ?
Tyler népszövetségi biztos jelentésében 

drasztikus intézkedéseket követel a költségvetési 
kiadások leszállításéra Az ellenzéki kórus vi
harosan helyeselt ehhez és a népszövetségi 
pénzügyi szakértő nimbuszába kapaszkodva, 
erélyesen követeli a kormánytól, hogy átme
net nélkül egyszerre 150—200 miliő pengővel 
csökkentse a költségvetés kiadási oldalát. Mintha 
ez olyan egyszerű, könnyű dolog volna és csakis 
a  kormány akaralán, vagy nem akarásén múlnék. 
Csakhogy az a baj, hogy az ellenzéki vezérek 
óvatosan eltitkolják, miképen is képzelik tulaj
donképen ezt a radikális leszállítást. Mit és 
mennyit akarnak csökkenteni a kiadások közül. 
A kormány világosan körvonalozla a maga 
álláspontját ebben a kérdésben. Semmiesetre 
sem kapható az államháztartás kiadásainak 
olyan redukciójára, amely a gazdasági élet 
megcsappant teljesítőképességét, a munkaalkal
makat, a fogyasztást, a forgalmat még az ed
diginél is veszedelmesebben megbénítaná, a 
szociális nyomort növelné, a gazdasági vérke
ringést még lomhábbá tenné és végeredmény
ben az állami bevételek alakulására is hátrá
nyosan hatna.

Ezzel szemben már most az ellenzék kö
telessége, hogy egyenkint megjelölje, mely ki

adásokat óhajt törölni, vagy lényegesen csök
kenteni és ezen az utón 150—200 miliós meg
takarítást elérni. Mert enélkül az ilyen radi
kális csökkentés hirdetése nem egyéb porhin
tésnél és szemfényvesztésnél. Tessék nyíltan 
kiáltani a közvélemény elé és egyenkint meg
jelölni azokat a kiadási tételeket, amelyeknek 
törléséből egy ilyen nagy, a jelenlegi költség- 
vetésnek csaknem negyedrészét kitevő csökken
tés elérhető volna.

Ugyebár elsősorban a személyzeti kiadá
sok nagyarányú leszállítása kellene ahhoz, 
hogy ekkora kiadási csökkentés egyáltalán szóba 
is kerülhessen ? Hiszen a személyzeti kiadások 
a közigazgatási költségvetés 53 százalékára 
rúgnak. Ilyen arányú személyzeli kiadásbeli 
megtakarítás csakis az állami alkalmazottak 
létszámának hirtelen, nagymérvű csökkentésé
vel és ezenfelül a megmaradt tisztviselők fizeté
sének újabb súlyos leszállításával volna keresz
tülvihető. Ezt akarja az ellenzék? Mert ha ezt 
nem akarja, úgy ki van zárva az általa köve
telt kiadási redukció. Tessék tehát nyíltan oda
állni az ország elé és hirdetni a tisztviselők 
elbocsátását és újabb fizetésredukcióját, vala
mint a nyugdijak további leszállítását. És 
tessék vállalni az ezzel feltétlenül járó nép
szerűtlenséget.

De bármily mértékben történnének is tiszt
viselőelbocsátások, végzetes B-listázások és a 
tisztviselői járandóságokat bármennyire is ’e- 
szoritanák a létminimum színvonala alá, ebből 
még mindig nem állana elő a kiadásoknak ez 
a követelt 150—200 miliós csökkentése. Ehhez 
még a dologi kiadásoknak is további lényeges 
leszállítása volna szükséges. De mit jelentene 
ez? Először is igen sok intézménynek a be

szüntetését, vagy legalább leépítését, és ezzel 
kapcsolatosan kereseti és munkaalkalmak fel
adását. Ilyen nagyarányú dologi kiadásbeli 
csökkentés jelentené az iskolák egy részének 
a bezárását a tanszemélyzet szélnekeresztésé- 
vei, klinikák és kórházak megszüntetését, vagy 
az ápoltak számának lényeges leszállítását. 
Kultúrintézmények leépítését, a vasutak leron- 
gyolódását, nagyszerű állami intézmények le- 
züllesztését, a beruházási tevékenység abszolul 
megállítását, az utak leromlását. Egyszóval 
Magyarországnak kultur- és jogállamból bal
káni színvonalra leendő lesülyesztését.

Akarja-e ezt a tisztelt ellenzéki vezérkar ; 
igen-e, vagy nem? Itt nyíltan szint kell vallani, 
itt nem lehet tovább kertelni I Vagy vállalja az 
ország eibalkánizálódását, vagy abban hagyja 
a drasztikus redukció követelését. De odaállni 
az ország elé és nagy garral hirdetni a  költ
ségvetés kiadási oldalán egy ilyen radikális 
csökkentés lehetőségét, viszont elhallgatni, hogy 
egy ilyen redukció mit jelentene a gyakorlat
ban, milyen borzalmas következményekkel jár
na szociális, gazdasági és kulturális hatásaiban, 
ezt a kétszínű játékot büntetlenül tovább űzni 
nem lebet. A költségvetés en block leszállítá
sénak hirdetésével népszerűséget hajhászni, de 
a valóság feltárásával egybekötött népszerűt
lenséget nem vállalni: ezt a magyar nép jó
zansága és politikai érzéke nem veszi be. Nyílt 
kártyákkal becsületes játékot kérünk 1 Elég volt 
ebből a széltoló bűvészkedésből, amelynek ép
eszű ember nem ül föl többé. (s.)

Csonka M agyarország  — nem  o rszág  
Egész M agyarország  — m ennyország  !

Újévi malac.
j  Irta P in té r Ferenc.

Mindaketlen szótlanul méregették egymást. 
Végre az idősebbik, akinek a füle egy helyt vágott 
volt, odalartolla a cigarettáját s tüzet kért:

— Szabad ?
Csikorgó hideg volt odakinn, idebenn se 

volt meleg, de a kályha szénszagot árasztod ér 
alul piroslotl benne a rostélyról lehullott parázs.

— Szép újév, mondhatom I
— Különbet kívánni sem lehet, — biccentett

rá a másik, a féikezü, kiköpte szájából a cigaretta 
csutakot s rátaposotl ormótlan, ernyedt bflrfl cipő
jével. Közben akaratlanul is mindaketlen megnéz
ték a cipőt, bár a félkarú Iába bizonytalan moz
dulatot lett, mintha menekülni akarna a nagy nyil
vánosság elöl. Az ilyen cipflk bizony m áraz erős 
nézéstől is majdnem leválnak a lábról, a talpukat 
talán csak a megszokás latija még, a faszögek he 
lyenkint elövigyorognak, a bőr ráncosán megpu- 
ffad a varrások helyén s az egész alkotmány in
kább papucs, mint cipő : kopogás helyeit csoszog, 
mondhatni nincs föllépése. A láb gazdája meg- 
szólalt: , , ,

— Ja, fgy van ez, nincs máma ára másnak,
csak az ipari portékának. Azelőtt egy öltözet ru
hát kapott az ember azért amibe máma egy pár 
cipő kerül. . , , .

A másik nem hagyta az ipart ócsárolni.
— A gazdák csinálják a drágaságot. Létezett 

az valaha, hogy egy pár cipőért nem kap az em

ber egy újévi malacot ? Az ilyen malac csak alfélé 
szopós jószág. Mibe kerül az a gazdának ? Sem
mibe. Még a cipő nem olyan d'ága, ha meggon
dolja az ember, hány kéren megy kérésziül, amig 
a lábra kerül. Amig a bort földolgozzák, akkor 
megfestik, a felsőrészkészitő kiszabja, azután tal
pat, bélést számítsunk hozzá. És hol van még a 
munka ? Nem az ipar drágít, hanem a termelő, 
én mondom magának szomszéd.

— Nekem ugyan mondhatja I Öt koronáért 
olyan cipőt vettem magamnak... á, nem is jő róla 
beszélni. Most meg kinevetik az embert, ha 0t 
pengővel a zsebében cipőt akar venni.

— Ja, hol van a pengő a koronától! A ko
rona aranyba számított.

— De a pengőnél még kevesebb, mint a 
koronából volt. Hát igazság ez ?

— Na lássa, ez a hiba, hogy a pénz kisebb, 
még sincs belőle. Innen van a szegénység, de 
nem az ipartól.

Elhallgattak. A másik rábólinfott és kiegyez
tek ebben a megállapításban. A vágott fülű á'tetle 
a poharát a szomszédja asztá ára, várt egy kicsit, 
aztán megkérdezte.

— Szabad ?
— Tessék. — Átült.
— Kegyed talán cipész? — kérdezte az 

iparellenes megjuhászodva, a jövevényt, — mert 
azért én megbecsülöm az ipart, magam is dolgoz
tam egyszer a hajógyárban.

— Nem, én csak ismerem az árakat. Éppen 
most adtam el egypár cipőt az ócskapiacon. Majd-

nem ingyen. Pedig finom cipő volt, alig viseltem 
egy félévig. Odaadtam háromötvenért, mondom, 
ma'd veszek egy kis malacot az újévre. Hát le
het? Még aki olyan, mint a kis macska, azért is 
Ct pengőt kértek. Hát nem lesz újév, nem veszek. 
Kocintottak.

— Maga talán kertészkedik? — faggatta 
most már a jövevény a felkezüt.

— Az ám, nem tudom, hol kertészkednék! 
Munka után járok. De nem kap az ember. Sokan 
vagyunk, válogatnak az emberekben. Akinek jobb 
a ruhájú azt előbb veszik. Be se gyöttem volna 
máma, ha nem akarok cipőt venni. Mondom, ela
dom a kis malaco', akit a sógor hozott újévre, 
veszek rajta egy pár cipőt. Nem adtak a malacért 
négy pengőnél többet, na most számítsa a hely
pénzt, a cipő meg, ami jó lett volna, mind öt-hat 
pengő! Most mit csináljak, se malac, se cipő.

Már ezen muszáj volt nevetni, hogy igy 
összetalálkoztak.

— Hát nem érdekes ? Éppen egyformán jár
tunk 1 No lássa!

,A piacból ke d eK hazafelé szállingózni, delet 
kondult á harang.

— Haza kéne menni, de mi a csudának ?
— Az asszony kikaparja a szememet 1
— Az enyim se nagyon szokta válogatni, mit 

vágjon hozzám!
— Üsse a kő I — állapitot'ák meg közösen, av- 

za! hozattak mutyiba még egy litert.
Már söté edn kezdett, elfogyott mind a kettejük 

pénze, ami maradt, azon cigarettát vettek és egy-
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H asznos tudni,
mindazoknak, k!k az ártalmatlan és tisztán természetes has
hajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek,

hogy
Schmidthauer

keserű
vize

hatékony forrás- sohbanegesz E urópa leggazdagabb ilynemű 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: */4 vagy */s pohár 
elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feles
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

Beudant francia geológus 1818 évi tanulmány
ú tja  Veszprémvármegyében.

Irta Faller Jenő, 2
Utjának ezen szakaszát munkája II. kőtelé

nek XVII. fejezetében, „Route de Buda au Loc 
Balaton parles montagnes de Bakony' cim alait 
ismerteti huszonkét oldalon (p. 421—449.) és a 
következeket írja :

„Okiéber 12.-én, kittlné idében étkeztem a 
kb. 196 m. tengerszint fölötti magasságban fekvő*) 
isztirréri fOnsikra, hol ugyanazt a numtrulinás 
mészkövet t láttam, mint a melyet már Móron volt 
alkalmam tanulmányozni. Az itt lelt nummulinák 
azonban sokkalta nagyobbak, mint a Móron talál
hatók 8 erósen recések, maga a mészkő pedig 
még ezenkívül rengeteg, szemmel alig látható, 
ugyancsak a nummulinák családiába tartozó dom
ború kis kövületet tartalmaz.*) Pontosan megálla
píthatók még benne az encrinusfdék, hellyel köz
zel pedig conchylia héjakat és tornyos cerbhiu 
mókát leltem. Meg van még ez a mészkő valami
vel lávolabb, az Uztimériól Palota felé vezető ul 
mentén, azon a dombhátságon is, mely ba kéz 
felé marad el, amint egy kis völgybe érve Kuli 
felé visz utunk. Mielőtt pedig a veszprémi főúton 
fekvő Palotára értem volna, egy teijedelmes tonn
áikra jutottam, hol több dolomitmészkö') megnyi
tás bukkant elém, de azokat már nem tudtam 
elérni, mert rámköszöntölt az est. Szerencsére oly 
fönséges, ragyogó holdvilág volt, aminót még alig 
iiltam, pedig dél Franciaországot mondhatom 
szükebb hazámnak, hol ugyancsak teljes pompá
jában szokort tündókölni a hold, csaknem nappali 
azúrkék fénybe vonva a tájai. így csakhamar el
értem az előttem meredő kúpokat és sikerült pon
tosan megállapítanom, hogy azok egynemű, lömött 
dolomitból állanak, miulán úgy a hegytetőn szál
ban szedett mintadarabok, mint a hegy tövében

mást támogatva dülöngéltek kifelé a kocsma ajta
ján. A fiatalabbiknak már alig forgott a nyelve.

— Muti csak, a lábad, — nagy kínnal egy
más mellé telték a cipőjüket Összemérték. Az idő
sebbiknek, aki a cipőt eladta, majd kétszer akkora 
volt a lába, mint a boldogu t malac gazdájáé.

— Ekicsit kényelmes lelt volna, ha megvettem 
volna I

— Annál jobb lett volna, úgyse jó az a 
szoros cipó I

— Odaadtad volna a malacot?
— Oda én, neked ne adtam volna, iit a ke

zem, szervusz I
— En is odaadtam volna a cipőt, mert ba

rátságból én mindent megteszek.
A korcsmáios türelmetlenül várta, hogy végre 

kitakarodjanak, rájuk kiabált, csukják már be az 
ajtót, kihűlik a helységet, más is akar még ide 
jOnni. A vágott fülü elérzékenyülve nézett uj 
komájára:

— Látod, az ilyen ember valóságos disznó. 
Most már nincs pénz, vége a becsületnek.

Kimentek az ajtón, éppen idejében, mert a 
vendéglős már tettlegességre készült, bevágta utá
nuk az ajtót s dühösen kiorditoti:

— Részeg disznók I

ASPIRIN-
T A B L E T T Á K  .

gyűjtött jellegzetes mészkőmurva, vizsgálataim alap
ján dolomitnak bizonyult Az egynemű mé*zkő 
szakaszok szemcsések, mint a cukor és gyöngyház 
fényüek s rengeteg, apró, kis fészkekben meghu 
zódó és az ahpanyagban szabálytalanul megjelenő 
romboéderes kristályai vannak teli. Egyébként a 
hegytetőre érve el se ludtam gondolni, hogy lehet 
erről kocsival lejutni, mégis, amint két szikla kö
zölt — melyek úgy meredt k rám, mini két ba- 
zaltkűp — egy kis tóhoz értünk, vak'ában meg
fordulunk 8 egy kis völgybe érve, egész jó utón 
talál uk magunkat. A táj ugyan rettenetesen sivá
ran festett, s egy pillanatig úgy éheztem, hogy el
vesztünk, de alig ocsúdtam föl különös szorongá
somból, amikor elhagyva egy élesen kiugró hal
mot, Palota elő t ta'ál am magam a veszprémi fő- 
u:on.7) Mivel pedig Palotán a vacsorára még vár
nom kellett, elmernem sétálni Veszp'én irányába, 
nem győzve betelni a holdas éj szépségétől ügy, 
hogy legszívesebben folyta tam volna utamat, ha 
kocsisom éi lovaim is úgy tudtak volna lelkesedni, 
mint én.* (Folyt, köv.)

*) Beudant egész tanulmányútja alatt barometrikus 
magasságméréseket végzett, emellett pontosan följegyezte 
a hőmérsékletet és azt, hogy milyen időjárás volt az illető 
helyen. így pl. Isztimérnél a következő bejegyzéseket ta
láljuk : Tengerszint fölötti magasság 196 ni., barométer
állás 737, hőmérséklet 3Q#. Szép idő. Fontosabb pontok
nál, nagyobb városoknál e négy adaton kívül a keleti 
hosszúságot és északi szélességet is megadja. Amikor a 
Bakonyban mindkét barométere eltö:ött, a magasságméré
seket aproximative végezte tovább és pedig az illető hegy-

M il l i ó k  k e d v e l i k  é s  f o g y a s z t j á k  
a k i tű n ő  ízű  B lo k m a lt*

M e g k í m é l i  m a g á t  
mm u t á n a  á tok tó l ,  ha  v a l ó d i  B l o k m a t t o t  
kér  ét  csak  erű de t !  cs om a gb a n  fo ga d t a  el.

ség rézsüszögének bemérésével. Megjegyzem, Beudant 
magasságmérései sokszor hibával terheltek (ez különösen a 
Somlóhegy bemérésénél feltűnő, melyet a helyes 435 m.- 
rel szemben, mindössze 190 m. magasnak mo d, igaz, 
hogy ez a mérése barométer hiányában már csak hozzá
vetőleges), legt bbször azonban teljesen pontosak és elfo
gadhatók (lásd Várpalotát, Veszprémet s tb )

•) A kis kövületek Fehérvárcsurgó Fsztiméri gazdag 
fö nummulinás mészkőben dúsan fellépő milididafélék 
lehettek.

•) Beudant a dolomitot mezozoósnak és következe
tesen magnéziás mésznek „calcaire magnésifére“-nek írja, 
de maga is megjegyzi munkájában, hogy ez a mészkő, 
melyet Kitaibel, Tomcsányl és Fábriczy dolomit „Dolomie“ 
névvel jelölnek V. ö. Lóczy Lajos idézett művét (p. 3)

7) Úgy itt, mint a következőkben is megkísérlem 
Beudant útját a lehetőségig rekonstruálni, hogy ezzel még 
érzékelhetőbbé tegyem geológiai fölvételeinek helyességét. 
Eszerint Beudant elhagyva Isztimért, val szinüleg Gutta- 
mási érintésével a hullámos, dombos szántók között vezető 
rossz mezei utón ment Bakonykutiba, honnét minden bi
zonnyal az Akasztóhegy 329 m. magas terjedelmes karszt- 
jellegü dolomit platójára ért. Innét bizony csak nehezen 
lehet kocsival lejutni, mintahogy Beudant is csak nagy 
nehézségekkel ér le s a Hidegvölgy nyugati oldalán, el
hagyott rossz utón érkezett az inotai Páskom 211 m. ma
gas dolomit kúpjának tövébe. Itt rájutott a bakonykuti — 
inotai kocsiutra, melyen továbbmenve a 176 és 188 m-es 
dolomitkúpov közt melyek, ha északról és különösen 
holdvilágnál közelitjük meg, szabályos kúpalakkal, valóban 
bazaltkúpszerüen hatnak, az inotai hosszon elnyúló 
forrástónál találta magát Beudant itt megfordította kocsi
ját s a tó északi partján, az öreg-malom mellett vezető 
útra került, honnét a 180 m-es dolomitkúp nyugati oldalán 
rátért a székesfehérvár-vcszprémi föutra s hirtelen Palota 
elölt találta magát. Ezen ut szakaszának geológiai meg
állapításaival bővebben nem kívánok foglalkozni, hisz az 
nagyrészt még Fejérmegye határába esik. Annyit termé
szetesen megjegyezhetek, hogy fölvételei teljesen helyesek 
s hogy Várpalota—Guttamási nagy pontusi édesvízi mész- 
kőterraszt nem említi, az éppen az általam megjelölt útirányt 
igazolja, melyen édesvízi mészkő előfordnlással nem is ta
lálkozott.

Újévi üdvözlések.
Tisztelgések  a  főispán, a  m egyéspüspök, a  
refo rm átus püspök, a  zirci a p á t s  más n o ta - 

bilitások  előtt.
Újév napján délelőtt Veszprémvármegye tisz

tikara megjelent dr. Kenessey Pongrác főispán előtt, 
hogy a szokásos módon kifejezze szerencsekivána- 
tait. A vármegyei tisztviselők szeretetét és ragasz
kodását főispánjuk iránt ez alkalommal, a gyen
gélkedő alispán helyett, dr. Porubszky Elemér 
várm. főjegyző tolmácsolta szárnyalóan szép sza
vakkal és kérte továbbra is a főispán eddigi jó
akaratát. Kenessey Pongrác főispán meleg érzéssel 
válaszolt éi biztositolta a vármegye tisztikarát, 
amelyhez ő is negyedszázadon át tartozott, viszont 
szeretetéről ős megbecsüléséről, őket összefogásra, 
kitartásra s a felekkel szemben való szeretetteljes 
bánásmódra buzdította. A tisztelgő küldöttség lel
kesen megéljenezte a vármegye köztiszteletben 
álló főispánját. Ezután a városi tisztikar tisztelgett 
a főispán előtt, akinek dr. Berky Miklós polgármes
ter fejezte ki üdvözletét és hálás köszönetét mon
dóit azé t a jóakaratu tá nógatásért, amiben a fő
ispán úgy a város tisztikarát, mint a város min
den ügyét részesítette. A főispán a városi tiszti
karnak is a tőle megszokott szeretettel válaszolt 
és örömének adott kifejezést, hogy a városnak és 
tisztviselőinek érdekeit a lehetőségek szerint eddig 
is előmozdíthatta. Ezután még a hivatalok vezetői 
és számos tisztelője fejezte ki újévi szerencsekivá- 
natait a főispánnak.

Ugyancsak bensőségteljes újévi üdvözlések
ben volt része dr. Rótt Nándor megyéspüspöknek, 
aki előtt a káptalan és a központi papság jókivá- 
natait Ktánitz Kálmán félsz, püspök, nagyprépost 
közvetítette emelkedett szellemű szavakkal. A fő
pásztor az ő szeretettel telt jó szivének melegsé
gével váhszolt paptestvéreinek, buzdítva őket kü
lönösen a szegények és gyámoltalanok fölkarolá
sára. A megyéspüspöknek szintén nagyszámú tisz
telője fejezte még ki szerencsekivánatát, részben 
személyesen, a kitett ivén, vagy levélben.

A katonai és polgári hatóságok vezetői, dr. 
Óvári Ferenc felsőházi tag s a városban lakó más 
notab:litások is kedves újévi üdvözlésben része
sültek hivatalnoktársaik stb. részéről s ezek sorá
ban ezévben is kiemelkedett Csajághy Károly kú
riai biró, a törvényszék elnökének ünneplése, akit, 
mint elnökét, a királydijas Veszprémi Dalegyesület 
ezévben is sok szeretettel árasztott el.

Pápáról jelentik: U,évkor dr. Antal G$za 
református püspököt is számosán kérésük föl jó* 
kivánataikkal a város előkelőségei, testületéi és 
intézményei. Az egyházfő fenkölt érzéssel válaszolt 
az üdvözlésekre és szeretetteljesen láita magánál 
vendégeit.

Zircről jelentik: Az újév alkalmával dr. IVet- 
ner Adolf apát tisztelőinek sokasága az e célra kitett 
ivén névaláírással fejezte ki szerencsekivánatát.

F O D O R  F E R E N C
KÖNYVKERESKEDÉSE

V E S Z P R É M .

Rendelje meg sürgősen
ü z l e t i  k ö n y v e it,  

nyom tatványait, 
Író s ze re it, p a p írá ru it

Csak a legjobb anyagot dolgozom fel. 
Csak elsőrendű kivitelt szállítok. 

M égis jutányos árakat számitok.
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Gömbös Gyula miniszterelnök 
zászlóbontása Veszprém ben.

Jan uár 15.-én jön  Veszprém be és innen Z iro ra  u tazik  az apátsághoz.
Ahogyan már jelentettük. Gömbös Gyula 

miniszterelnök, aki legutóbb vármegyénk Pápa 
városát látogatta meg, afjövő vasárnap a vármegye 
székhelyét, Veszprémet keresi föl, hogy itt is ki
bontsa a nemzeti egység zászlóját. A miniszterel
nök látogatásának hire nagy OrOmet keltett Veszprém 
város és vidékének kOzOnsége körében s lázasan 
várják a napot, amikor szemtói szembe megláthat
ják és meghallgathatják azt a fé fiút, aki a magyar 
nemzet sorsának intézését oly sok lelkesedéssel, 
bátor elhatározással, bölcs előrelátással és a mo
dern államférfi gyakorlati hozzáértésével vette a 
kezébe.

A miniszterelnök ünnepélyes fogadásának 
előkészítése céljából dr. Kenessey Pongrác főispán 
csütörtök délutánra értekezletet hivott Össze a vá 
rosháza tanácstermébe, ahova a társadalom minden 
illetékes tényezőjét meghívták. Itt meg is állapítot
ták a tennivalókat, amelyek azonban esetleg még 
változást szenvedhetnek. Eddigi információnk sze
rint az ünnepies fogadtatás részletei a kővetkezők:

Gömbös Gyula miniszterelnök, kíséretével 
együtt, Várpalota felől autóval érkezik Bpestről és 
Várpalotán Veszprém megye, illetőleg a veszprémi 
járás képviseletében dr. Horváth Lajos alispán és

dr. Szalóky József veszprémi főszolgabíró fogják 
fogadni. A miniszterelnök körülbelül 10 ó rá t íjban 
érkezik Veszprémbe s itt a vármegyeháza elő t áll 
meg, ahol dr. Kenessey Pongrác főispán fogadta. 
A katonai parancsnokságoknak GömbOs Gyula, 
mint honvédelmi miniszter előtt történő jelentke
zése után, a megyeház dísztermében dr. Berky 
Miklós polgármester a város közönsége, dr. Kar 
say Sándor já ásbirósági elnök, a MOVE elnöke 
pedig a helybeli társadalmi egyesüleiek nevében 
üdvözlik a miniszterelnököt, aki elé még dr Schandl 
Károly ny. államtitkár, a devecseri kerület képvi 
selője a somlóvidéki szőlősgazdák kü dOitségét 
vezeti. Ezek részéről báró Malcomes Gyű'a fejezi 
ki üdvözletét a miniszterelnöknek, aki ezután, Kísé
retével együtt, a főispánnál lesz tízórain D e l l  
órakor lesz a Petőfi-szinházban a zázlóbontó 
naggyülé*. amelyen a mtnisz erelnOk is beszédet 
fog mondani. Gyűlés után pedig fölvonulnak a 
várba, ahol a miniszterelnök látogatást tesz dr. 
Rótt Nindor megyéspüspöknél, akinek, kíséretével 
s több helybeli notabilitásssal együtt, vendége lesz 
ebédre. Gömbös Gyula délután Zircre utazik, ahol 
dr. Werner Adolf apátnál tesz Iá ogatást és éjjelre 
is az apátság vendége marsd.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . D. Kapy Béla evangé

likus pUspSk Magyaróvárolt volt, ahol az ottani 
egyház karácsonyi Ünnepségén Ünnepi beszédet 
mondott. — Dr. Wéber Pál kanonok Hoss József 
apálplébános jubileumára Kaposvárra ulazott. — 
Gróf Zichy Frigyesné családjával együtt látogatást 
lett Veszprémben a megyéspüspöknél.

— Kinevezés a  várm egyénél. A vármegye 
főispánja, az alispán előterjesztésére, Wollain Fe
renc vármegyei dijnokot irodasegédtisztté, Leco- 
uwc Lászlót pedig várm. dijnokká nevezte ki.

— Hoss József tízéves apáti jubileum a. 
Most van tiz esztendeje, hogy dr. Hoss József 
kormányfőlanácsos, apát elnyelte a kaposvári plé
bániát. A Somogybán éppúgy, mint Veszprémme- 
gyében ma is őszinte tiszteletnek és szeretetnek 
örvendő apálplébános jubileumán az ünnepi beszé
det dr. Wiber Pál egyházmegyei irodaiigazgató, 
a megyéspüspök oldal kanonokja fogja mondani s 
ő képviseli az ünnepségen a megyészfőpásztoit is.

— A MANSz tead é lu tán ja . A Magyar Asszo
nyok Nemzeti Szövetségének veszprémi csoportja 
január 10.-én, kedden d. u. 5 órakor rendezi tea
délutánját saját székházában. A MANSz ezúton is 
kéri tagjainak és pártfogóinak szives megjelenését.

— K arácsonyi jó tékonyságok. Veszprém- 
város Szegényügyi Bizottsága Karácsony előtt, 
ünnepség mellőzésével osztotta ki az iskolásgyer
mekek cipő és ruhaneműjét s bolgogság volt látni 
a kis csöppségek örömét Jézuska ajándéka fölött. 
Eddig összesen 257 pár gyermekcipőt és 46 drb. 
fiuruhát oszlottak ki. Ezenkívül állandóan mükö 
dik a gyermekcipőjavitó műhely, ahol eddig 218 
javilást végeztek.

A Veszprémi Ipartestüknek az elaggott iparos
társak és hozzátartozóik karácsonyi felsegélyezé
sére közadakozásból és a polgármester által ado
mányozott összegből sikerült szétosztani 452 P 
készpénzt, 190 kg. lisztéi, 68 kg. húst, zsírt és 
kalbászt, 37 lt bort és 20 kg. szappant. A jószivtl 
adakozóknak ezúton is hálás köszönetét fejezi ki 
az elnökség, a testület elöljárósági ülésének jegyző
könyvében pedig megörökitetlék a nevüket.

Ajkáról jelentik: A nyomorenyhitésből az 
ajkai társadalom minden rétege kivette a maga 
részéi. Ajkai Nlrnsee Ferenc és Pál nagybirtoko 
sok a gazdaságuk cselédsége gyermekei között 
180 db. hósapkát oszlottak ki. Az iskolásgyerme
kek kaplak ezenkívül személyenkint 2 pár haris
nyát és zsebkendői is. A családok között zsírt, 
szalonnát és húst osztottak ki. Az ajkai cstndörBrs 
a karácsonyi ünnepek alatt 14 szegény gyermeket 
vendégelt meg. Első nap Czika István tiszlhelyel- 
tes, a második napon pedig a nőtlen legénység 
adta az ebédet. Kapott minden gyermek még egy-

egy szeretelcsomagot is (cukrot, élelmet, játékot). 
Itt említjük meg, hogy az Örs a Horthy akcióra 
15 80 P-t küldött és az egész téli idő alatt asze- 
génysorsu családok gyermekei részére hetenkint 
1— 1 ebédet ad Ajka község karácsonyi segély 
címén 130 P értékű élelmet és (ruházati cikket 
osztott szél a rászoruló családok közölt.

SZÁRAZ ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N

UTOLÉRHETETLEN

— A Veszprémi DalegyesQlet közgyű
lése. n  királydijas Veszprémi Dalegyesület január 
8.-án, vasárnap d. e. 11 órakor a városház ta
nácstermében tartja meg éves közgyűlését, amely 
tisztujitással lesz kapcsolatos. A közgyűlésre ez
úton is meghívja alapitó, pártoló és választmányi 
taglait, valamint a dalegyesület jóbarátsit az el
nökség.

—  A Zsófia G yerm ekszanatórium  E gye
sü let közgyűlése Bpestről jelentik: A mullhéten 
tartotta éves közgyűlését a Zsófia Országos Gyer
mekszanatórium Egyesület. Dr. Rótt Nándor vesz
prémi megyéspüspök, kormányzóelnök bejelentette, 
hogy a belügyminiszteri vizsgálat befejeződött és 
ez nagyjában igazolta az egyesükre!, amelynek 
megmaradt a becsülete. Megállapították, hogy a 
pénzkezelés teljesen korrekt volt és nem hiányzik 
egyetlen fillér sem. A püspök ezután felhívta az 
egyesület valamennyi tagját és az egész magyar 
társadalmat a gyermekvédelem szent ügyének tá
mogatására. Dr. Sándor László volt főkapitány az 
egyesület vezetősége nevében köszöntötte Rótt 
Nándort abból az alkalomból, hogy a kormányzó 
az 1. osztályú érdemkereszttel tüntette ki, majd 
dr. Pakots József országgyűlési képviselő indítvá
nyára a közgyűlés üdvözlő táviratot küldött az 
egyesület fővédnökének, Rolhermere lordnak, józan 
Miklós unitárius h. püspök dicsérte azt az erkölcsös, 
vallásos, hazafias szellemei, amelyre az egyesület 
neveli a gondjaira bízott gyermekeket. Dr. Strausz 
István országgyűlési képviselő, a legfőbb számve

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

vőszék volt elnöke őszinte szavakkal megköszönte 
a belügyminiszternek azt a példaadó buzgal
mat, amellyel az egyesület v izsgá la t vezette. Bánó 
Dezső kormányfótanícsos, dr. Fodor Oszkár fő
igazgató é* dr. Wenetzianer Ernő felszólalása után 
Lórinczy György, a Pét Mi- és Kisfaludy-Társaság 
tapja érdekes és pompás humorral fűszerezett elő
adást tartott a Balatonról és különösen a kél Zsó- 
fia-szanatórium létesüléséről ét fejlődéiről.

— Vidéki olvasóinkhoz. Ismételten fölhív
juk kedves olvasóinkat, hugy az esedékes előfize
tésüket, a legutóbb mellékelt csekk fölhasználásá
val, mielőbb befizetni szíveskedjenek, mert tetemes 
kiadásunk mellett nekünk is szükségünk van a 
bevételeinkre. — Azoknak a konok hátralékosoknak 
pedig, akik külön levelezőlapon történt felszólí
tásunkra sem akarnak fizetni, most utóijára a 
lelkiismeretükhöz szólunk és kérjük, hogy több 
évi hátralékukból legalább törlesszenek valamit. A 
lapnak a tartozás megfizetése nélkül való vissza
utasítása hiábavaló, meit azért az előfizetési hát
ralékot jogunk van és — ha kell — peres ulon 
is be fogjuk követelni. Kár lesz ezt megvárni és 
makacsságukkal önmaguknak fölösleges költséget 
okozni. A kiadóhivatal.

— K oszorú-m egváltás. Veszprém várme
gye központi kezelő tisztviselői néhai ny. Perey 
Imre vármegyei Írnok koszorú megváltása ci- 
mén 16 50 P t adományoztak az inségakcióra. E 
nemes elhatározás annál dicséretesebb, mert való
ban méltó az elhalt lelkületéhez, aki mindenkor 
nemesszivü pártfogója volt a szegényeknek.

— A K eresztény T isztviselőnők tom bo la
esté je . A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi 
Egyesülete Vizkereszt napjának délutánján a Kát. 
Körben kitünően sikerült farsangnyitó estét ren
dezett, amelyen pompás tea és virsli volt élvez
hető, azonkívül tombola és világpósta szórakoz
tatta a nagyszámban egybesereglett közönséget. 
A nagy siker ismét Scipiades Iréné elnöknő kitűnő 
agilitását és rendezői ügyességét dicséri.

— A sze re te t film je van műsoron a mo
ziban szombat- vasárnap: A ghettó szive címmel. 
Szerdán csütörtökön filléres előadásban: A házas- 
sdgközvetitö c. nagysikerű zenés vígjáték, elsőrendű 
szereplőkkel.

— K itüntetés a  veszprém i tá rsada lm i 
egyesületek jó tékonyságáért. Meleg ünnepség 
keretében csütörtökön délután adta át dr. Berky 
Miklós polgármester a városház tanácstermében a 
kormány kitüntető oklevelét azoknak a veszprémi 
egyesületeknek, amelyek az elmúlt év folyamán a 
városi inségakció sikeres lebonyolításánál áldásos 
működést fejtettek ki. Az okleveleket a polgármes
ter kezéből az érdekelt egyesületek, nevezetesen a 
Szociális Misszió Társulat, róm. kát. egyházköz
ség, Református Nőegylet, Evangélikus Nőegylet, 
Izraelita Nőegylet, Szent Vince Társulat, Keresz
tény Tisztviselőnők Egyesülete, Református Leány- 
egyesület, Evangélikus Leányegyesület és Szent
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Felttlmnl- 
hatatlan 
teljesít
ményben
Sav- és 
saalm iék- 
m entes

M in d e n ü tt k a p h a tó !  14

Ferenc harmadrendje elnökei vélték át, akikhez ez
után dr. Kenessey Pongrác főispán inlézeit len
dületes köszönő szavakat a kormány nevében és 
kérte, hogy továbbra is ilyen kitartással dolgozzanak 
a nyomorgó szegények érdekében. Az egyesületek 
nevében Serdk József kanonok plébános mondott 
meleg küszónetet a kormánynak, illetve a kitüntetés 
megszerzésért a főispánnak, majd a polgármester
nek, végül pedig Héring János ev. lelkész mon
dott az evangélikus egyesületek nevében köszönetét.

— Az Evangélikus Nőegylet teaes té je . 
A Veszprémi Ev. Nőegylet ezévben február 5. én, 
vasárnap d. u 6 órai kezde tei rendezi meg szo
kásos jétékonycélu teaestélyéi a Korona-vendéglő 
termeiben. Minthogy az Ev. Nőegylet évenkint 
csak egy ilyen nagyobbszabásu estélyt szokott 
rendezni, megvagyunk győződve, hogy ez éppen 
olyan kitünően fog sikerülni, mint a múltakban.

— H atan  pályáznak a  pápai po lgárm es
te rség re . A pályázati határidő lejártával, a pápai 
polgármesteri árás elnyerése iránt hat pályázó 
nyújtotta be pályázatát. Ezek a következők: Dr. 
Uzonyi Kálmán h. polgármester, Szokoly Viktor 
közig, tanácsnok, Hamulh János rendörtanácsos, 
Kleilsch Imre bpesti ügyvéd, dr. Limmer Jenő volt 
beregszászi polgármester és dr. Pintér József cell- 
dömölki főjegyző.

— A városi iskolánkivdli népm űvelési 
a lb izo ttság , az elemi iskolát nem végzett vagy 
arnak elvégzése dacára a számolás, fogalmazás, 
olvasás és levélírásban magukat gyengének érző, 
mindkét nembeli hallgatók tészére ingyenes tan
folyamokat nyitott. A tanfolyam 2 szer 2 esti órá
val 10 hétig tart. Részvételi dij nincs! A Temető
hegyen lakók a Keresztény Épilőmunkások Egye- 
tében, a Jeruzsálemhegyen lakók pedig a Ref. Is
kolában jelentkezhetnek. A tanfolyammal kapcso
latban az albizottság fölkéri a munkaadókat, hogy 
alkalmazottaiknak figyelmét a tanfolyamra felhívni 
szíveskedjék.

— A veszprém i evangélikus ifjúság m ű
soros dé lu tán ja. Kitünően sikerült műsoros dél
utánt rendezett Újév napján a Veszptémi Evangé
likus Keresztyén ifjúsági Egyesület, az elemi isko
lában. A lelkes ifjúsági gárda a Celldömölki Evan
gélikus Ifjúsági Egyesület tagjainak vendégszerep
lésével tréfákat, szavalatokat, ének- és zeneszámo
kat adott elő igen nagy siker mellett. A műsoros 
délután minden dicséretet megérdemlő szereplői 
Gtéczy Ferenc, Nagy Endre, Mike Lajos (Celldö- 
mölk), Horváth János, Thalmann Rihárd, Schrolt 
Gyula, Metiger Dódi, Horváth Imre és Hermvnn 
Jenő voltak.

— M egbicskázta a  sa já t gyerm ekét, ü d 
varái Józsi kádártai pásztorfiu feleselt az anyjával, 
amire ez a konyhakést beleszurta és a térdénél 5 
cm. mély sebet ejtett rajta. A veszprémi mentők 
a helybeli kórházba hozták.

— H alálozás. Lörlncz József vármegyei 
irodaigazgató, életének 55., boldog házasságának 
34. évében, a halotti szentségek felvétele után, 
január 2.-án elhunyt Veszprémben. A megboldo
gult rendkívül szorgalmas, kiválóan ügyes és pá
ratlanul lelkiismeretes hivatalnok volt, akinek kö
telességtudásánál csak az a jóakarat volt nagyobb, 
amivel a vármegyei iroda ügykezelését vezette s 
amely érdemessé tette őt a vármegye vezetőinek 
és tisztikarának szeretetére és bizalmára. De mun
katársai és az ügyfelek is, akikkel dolga volt, a 
legjobb indulalu kivatalnokot becsülték benne s 
ezért halála mély megilletődést és meleg részvélet 
váltott ki széles körökben. Temetése is, amely az 
alsóvárosi temető kápolnájából ment végbe, ennek 
a meleg részvétnek jegyében folyt le 4.-én. Az 
engesztelő szentmisét ugyanaznap reggel mutatták 
be lelkiüdvéért a Szent Ferencrendiek templomá
ban. Halálát özvegye: szül. Valentin Erzsébet, fia: 
Ltrincz László városi számv. tisztviselő és kiter
jedt rokonság gyászolja.

Óvári Ferenc balesete.
Szerdán délután futótűzként száguldott végig 

Veszprémvároson a megdöbbentő hír, hogy dr. 
Óvári Ferenc felsőházi tagot aznap délelőtt Bpes- 
ten elütnie a mentőautó és súlyos sérü'éssel a 
Rókus-kórházba kellett szállítani. Azóta a fővárosi 
napilapok is közölték a tragikus esetet, amely úgy 
történt, hogy Óvári Ferenc az Apponyi tér Veres 
Pálné utcai oldaláról éppen akkor akart álmenni 
a túlsó oldalra, amikor a mentőautó egy súlyos 
sebesülttel az Erzsébet-hid felé robogott és sár- 
hányója fellökte az öreg felsőházi tagot, aki moz
dulatlanul terült el az aszfalton.

A szerencsétlenség hitére nemsokára a kór
házban termelt dr. Zsigmond Gyula, a nagyvá
zsonyi kerület ortzággy. képviselője és sürgősen 
Bpestre utazott Óvári Ferencné is, valamint Per- 
czel Miklós földbirtokos, a sebesült öregur unoka- 
hugának férje. Mi is többszörösen érdeklődtünk a 
beteg hogy lile iránt, de információink ellentmon
dóak voltak. Míg ugyanis csütörtökön azt az ér
tesülést kaptuk, hogy Óvári csak könnyebb agy
rázkódást szenvedeti, de más belső sérülése vagy 
hüdése nincsen, pénteken arról értesültünk, hogy 
állapota aggasztóan súlyos, mert az agyrázkódáson 
kívül koponyaalapi törése és gerincruzódása is 
van. A péntekre virradó éjszakát is teljesen esz
méletlenül töltötte, s csak néhány pillanatra tért 
magához. Mindazéltal van remény, ha valami 
komplikáció nem jön közbe és a szívműködése 
jó marad, akkor föl fog gyógyulni sérüléséből.

Veszprémben osztatlan meleg részvéttel és 
érdeklődéssel kísérik a város közszeretetben álló 
díszpolgárának állapotát és várva várják az újabb 
híreket, amelyekből fölépüléséhez reményt merít
hetnek.

ö R ö n
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ

— Az O rszágos K am ara Szinház Vesz
prém ben. Az Alapi Nándor állal alapított, most 
azonban Déri Béta igazgatása alatt á lo Orsz. Ka
maraszínház vendégszereplésre jön Veszprémbe, s 
itl január 14.-én kezdi meg 24,-éig, vagy esetleg 
a hó végéig tartó előadásait. A társulat pompás 
műsorral érkezik s annak lejátszása az eddigi 
kiváló élvezetet ígéri, hiszen a társulat ma is a 
régi, művészi színvonalon áll. A szinház is be 
lesz fűtve, a helyárakat pedig nagyon olcsóra je 
lezték, igy a veszprémieknek igen kellemes estékre 
van kilátásuk. A bérlelgyüjtést Révész Emil, a tár
sulat titkára már eredményesen megkezdette.

— A dom ányok a  veszprém i Inségakcióra. 
A Veszprémvárosi Szegényügyi Bizottság közli: 
Az inségakció részére újabban az alábbi adomá
nyok érkeztek: Készpénz: özv. dr. Kerkápoly Qyu- 
láné 50, Farkas és Koréin bankház 25, özv. 
Beöthy Gáborné 5 P. Ruhanemiick: özv. Krebsz 
Tivadarné 20 pár női, 5 pár férfi, 4 pár gyermek 
harisnya, 1 pár gyermekcipő, 4 gyermeksapka, 
különféle gyermekruhafélék, u. m .: II nadrág, 2 
ing, 2 mellény, 2 hálókabát, 1 kötény, továbbá 1 
szvetter, 1 csomó műprém, végül 26 drb. külön
féle ruhanemű és fehérnemfiek. Velty István I 
férfi nadrág, 2 férfíkalap és 1 pár férficipő. Kon
koly Ferenc I férfi felöltő és 2 pár férfi cipő. 
HUbner Béla 1 férfi öltöny és 1 férfi kalap. Ifj.

Eladó birtok.
Eg y s z ő l lő  fö ld
2040 négyszögöles, pincével együtt és egy

6 R é szvé n y b irto k ,
erdő, rét és szántóföldekkel együtt eladó. 

Bővebben lehet érdeklődni Biró Lajosnál, Vörösberény

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vármegyében.

GEORGITE?
A szépség 
fokozása!

Az uj és tökéletes arcápolási 1
G E O R G IT  E -  kezeléstől 
arcb ő re  m egfiatalod ik, 

ú jjá s zü le tik !
Kapható minden jobb szaküzletben
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Segesdy Imre 2 pár női sárcipő. Népkonyhához 
élelmicikkeket adtak: dr. Bognár Jánosné 1— 1 kg. 
mák és cukor, Böhm Oszkárné fél-fél kg. mák és 
cukor, Glaser Dezsöné fél kg. cukor, Hirschfeld 
Béláné fél- fél kg. mák és cukor, dr. Kun Lajosné fél 
kg. mák, Neu Jakabné 90 dg. mák, őzv. dr. 
Réthy Edéné fél-fél kg. mák és cukor, Rausnilz 
Ignácné 1— 1 kg. mák ée cukor, Slern Fülöpné 
fél fél kg. mák és cukor, özv. Sleiner Jónásné fél 
kg. cukor, özv. Molnár Kálmánná 2 kg. O-ás liszt 
és 2 kg. cukor, Csomay Dezső sütöde IOO drb. 
zsemlye, Radovics Islván 5 —5 kg. marha- és ser
téshús, Kiss Vince 5—5 kg. marha- és sertéshús, 
Ley József 5 kg. kolbász, Pátkay Ferenc 2 kg. 
kolbász és 2 kg. marhahús, Mits Ferenc 5 kg. 
marhahús, Nagyvázsonyi uradalom 1 egész szarvas. 
Tromler Károly Karácsony első napján 8 hadirok
kantnak és 4 más szegény családnak adott ebédet. 
A népkonyhán felállított karácsonyfára 2—2 doboz 
disz! ajándékoztak: Bokrossy Ferenc és Fodor 
Ferenc. A répkonnyhát vezető több hölgy pedig, 
lelkes buzgalmukon kívül, számos kisebb nagyobb 
élelmicikk-adományokkal is hozzájárult az ebéd 
izletesebbé tevéséhez. A nagylelkű adományokért 
ezúton mond hálás köszönetét a Szegényügyi 
Bizottság. (A fentebb közölt nyilvános elszámolást 
még a multhélen küldte a Szegényügyi Bizottság, 
de elkésve, már akkor már lapunk a gépben volt. 
Azért közölhetiük csak most. Az újabb elszámolás 
pedig alább következik) Újabban a következő ado
mányok érkeztek: Készpénz: Veszprém vármegye 
kezelő tisztviselői néhai Perey Imre ny. várm. 
Írnok koszorú megváltása címén 16 50, dr. Kő- 
szeghy József ügyvéd 5 P. Élelmi cikkeket ado
mányoztak a népkonyhára: Bogdán Mátyás Kö- 
veskut pusztai bérlő 50 I. tej, Kiszely Jánosné 3 
kg. rizs, özv. Albrechl Hugóné 8 kg. zsemlye
morzsa. Ruhanemüek: Kiszely János egy pár férfi 
cipő. Ezultal nyugtázzuk hálás köszönettel a m. 
kir. 4. honvédgyalogezred III. zászlóaljparancsnok
ságának, tisztikarának áldozatkészségét, amellyel a 
városi inségakció megindulása óla állandóan na
ponta a parancsnokság 3 szegénysorsu sokgyer
mekes családnak összesen napi 15 adag, a tiszti
étkezde pedig egy szegénysorsu családnak napi 
4 adag ebédet juttat. Valamennyi adományért leg- 
hálásabb köszönetét mond, egyben a további szi
ves adakozásra kéri a város közönségét a Szegény- 
ügyi Bizottság.

— A m a tö rö k  fig y e lm é b e  1 F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k ,  le m e z e k , v e g y e z e re k  é e  p e p ir ó k ,  
a  le g je b b  g y á r tm á n y ú a k  Á r iá é i  e á la e z tá k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FER E N C  fn to -e z a k O z le té b a n  
V e e z p ré m , S z a b a d e á g - té r  3 .

— ö ssz e ese tt az utcán . Csornai Lőrinc 
veszprémi szegényházi ápolt a Kossuth Lajos utcán 
roszszul leit és összeesett. A mentők a helybeli 
kórházba szállították.

— L eütötték az utcán . Kálinger István 
veszprémi napszámost Aranyoskut utcai lakásuk 
előtt egy ismeretlen ittas csoport megtámadta és 
leütötték. A mentők a helybeli kórházba szállították.

— Elesett a síkoson. Papp József szent
királyszabadjai öreg földműves lakásának udvarán 
elcsúszott s bal felső lábszára eltöröl', A mentők 
a veszprémi kórházba szállították.

— M értékhltelesités. A mértékhitelesités 
Veszprémben január 16.-án kezdődik és minden 
hétköznapon (péntek kivitelével) tart február 11.-ig. 
Bővebb felvilágosítás kapható a m. kir. mérték
hitelesítő hivatalban, Szent Imre-tér 34.
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i SCHRIKKER SÁNDOR Ij 
F A I S K O L Á J A i

1 A L S Ó T E K E R E S .  •
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2 Nem esitett gyüm ölcsfákat, ■ 
- d íszcserjéket, ró zsákat, !
■ so rfá k a t szá llít !
2 és azok fajazonosságáért felelősséget 2
2 vállal. "
■ ■
"  K é r j *  a  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .  ®
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— Fegyelm i indu lt P áp a  város forgalm i 
adófőnöke  ellen. Pápáról jelenük: Papi város 
polgármestere fegyelmi eljárást indított Gyenese 
Gyula fogyasztási és forgalmiadóhivatali főnök ell n, 
mert még 1931. novemberében az á lamvam aktól 
vizdijban átvett 72178 P t csak 1932. december 
29.-én szolgá tatta be. A feljelentőt Farkas József 
volt vámosi lisztviselő tette meg, akit különböző 
szabálytalanságok miatt elbocsátottak a város szol
gálatából.

— A Z irci B akony E gyesület m űsoros 
e s té je . Nagyobbszabásu műsoros táncestéivt ren
dez január 8 -án , holnap vasárnap este a Bakony 
Egyesület Zircen, a Kát. Legényegylet helyiségében, 
a Bakony és Zirc felvirágoztatását előmozdító 
céljaira. A bő és változatos műsoru est iránt Igen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— V árosi közgyűlés P áp án . Pápa város 
képviselőtestülete m űt szombaton délutín közgyű
lést tartót', amelyet dr. Uzonyi Kálmán h polgár- 
mester nyitott meg. Bejelentette a h. polgármester, 
hogy az alispán a tisztújító székhez elnökül maga 
helyett Szabadhegy Eleméit, a kijelölő választmány 
tagjául Karlovitz Adolfot és dr. Kőrös Endrét de
legálta. A közgyű és tagokul pedig dr. Kende 
Ádámot és dr. Sulyok Dezsőt választotta meg. A 
borfogyasztási adó kérdésénél azt javasolták, hogy 
a város az I. kategóriába soroltassák, amit többek 
felszólalása után ti is fogadtik. Hosszú vita ke 
letkezett a tisztviselők azon kérelme fölött, hogy a 
véleményük szerint törvénytelenül befizetett nyug- 
dijjárulék részükre fizetessék vissza. A közgyűlés a 
kérelmet többek felszólalása után elutasította, az
zal, hogy ha a tisztviselőknek igazuk van, akkor 
panaszuknak a közigazgatási bíróság úgyis helyt 
fog adni. A 64 200 P  függő kölcsön 1933. évre 
való felvételének megszavazása u án több kisebb 
ügyet tárgyallak.

— 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 r e n c  k ö n y v - é s  p a p irk s r e s k e d é v é b e n ,  
V a a z p r é m .

— Főherceg , ak i szab ad ság áé rt fölál
d o zza  ra n g já t és uj világban keres boldogságot, 
— mtliomobkisasszony, aki büszkesége miatt majd
nem halálra gyötri magát és szerelmesét, ezek 
Gert Rothberg regényének főszereplői. Megjelent 
a Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, 
kapható mindenütt. Minden számhoz keres/trejtvény.

— Sofförtanfolyam . Állami gépjáróműve- 
vezetöképző (soffőr) tanfolyam nyilik január 23 án 
este, leszállított tandíjakkal, a M Kir. Tehnológiai 
és Anyagvizsgáló Intézetben, Bpest, VIII., József 
kőrút 6. sz. Beírás naponta d. e. 9 —1, kedden 
és péntehen d. u. 5—7 óra között az igazgatósági 
irodában.

— A sztali-tenisz-verseny V eszprém ben. A 
Veszprémi Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egye
sület rendezésében Újév napján délután jól sike
rült asztali-tenisz-verseny volt a Ceildömölki Evan
gélikus Ifjúsági Egyesület és Veszprém város vá
logatott csapatai között, amely a ceildömölki csa
pat 5 : 0  arányú győzelmét hozta. A ceildömölki 
csapat tagjai Gréczy Ferenc, Nagy Endre, Mike 
Lajos, a veszprémi csapaté Stoll I., Csiszár és 
Bokrossy voltak. — A celldömölkiek Vajda Sán
dorral bővült csapata Szilveszter napján az evan
gélikus ifjúság csapatával mérkőzött, akiket 15:1 
arányú fölényes győzelemmel intézett el A vesz
prémi csapat tagjai Szűcs Lajos, Horváth János, 
Mesterházy Béla és Mesterházy Zoltán voltak.

— MenetrendvAltozás. A veszprémi állo
másfőnökség köz'ése szerint január 3.-tól a követ
kező menttrendvlátozás lépett éleibe: Elmaradtak: 
Veszprém—Veszprém külső pu. között Veszprém
ből 19 54 kor indult és 8 02 kor érkezeit; Szom 
bathely—O.lldömölk—Veszprém kp. között Vesz 
prém kpu..ra 8*41-kor érkezett és onnan 20 l i 
kőr in d u t; végül Bfüred—Tapolca között Bfüred 
ről 17 51-kor indu't személyszállító vonatok. Köz
lekednek: Bfüred—Tapolca között motorvonat, 
amely Bfüredről 20 54 kor indul és Tapolcára 
22 21-kor érkezik; valamint az Aszófő—Tthanyról
6 órakor induló vonat.

— Az „Igm ándi" vízben ősgyógyerö re j lik, 
M esterséges pótlás nem sikerű it edd ig .

— D isznótor után. Pápáról jelentik : Széles 
Dávid vaszari földmüvet legény disznótoros vacso
rán volt s arról birátjával, Ruzsás Lászlóval illu 
mir á t állapotban 'ávo ot'. Útközben összevesztek 
s Ru'sás S éles Dávidot agyba-főbe verte. Be
szállították Pápára, az Irgalmasok kórházába, ahol 
sürgős műt et hatottak végre rajta, éLtbenmara- 
dátához azonban alig van remény.

— Életb iztosítási kötvényt kapnak  a 
Tolnai V iláglapja előfizetői. Tolnai Világlapja, 
amely negyedféi évtizede százezreknek nyújtott 
szórakozást, most páratlan kedvezményben része
síti előfizetőit. Mindazok, akik havi 1 28 P-vel 
előfizetnek alapra, egy életbiztosítási kölvénvt kap
nak teljesen díjtalanul, ha még nem töltettek be 
55 é'etévüket. Részletes tájékoztatót a kiadóhiva
tal: Bpest, VII. Dohány-u. 12. küld.

— Letépte u jja it a  fö lrobban t patron .
Pápáról jelentik: Hack Pál némeibányai lakos 8 
éves Vendel nevű fia az utcán talált üres sárga
réz hüvelybe egy szeget helyezett s a2t egy kővel 
ütögetni kezdte. A gyutacs felrobbant s a hüvely 
szilánkjai a fiú bal kezének hüvelyk- és mutató
ujjat az első ízületnél leszakították.

— Don Juan  igazi élete. A Don Juan le
gendát uj adatokkal magyarázza Paul Pierre Roger 
regénye, amelynek magyar közlési jogát megsze
rezte a Bpesten megjelenő 8 Órai Újság. Januári
2. számában már meg is kezdte a szenzációs Írás 
közlését és naponkint egy egy, önmagában is tel
jes résszel folytatja. A 8 Órai Újság cikksorozatai 
évek óta érdekesek és szórakoztatók. A 8  órai 
Újság, amely a legjobban szerkesztett délu áni lap, 
érdekes ajándékkal is szolgál olvasóinak. Négy 
könnyű ta álós kérdés megfejtjével pályázhatik 
minden olvasó egy 200 öles, tahermen'es, ingyen 
telekre Balaton-Lidón. Döntés: már 1933 január 
31.-én. A 8 Órai Újság kiadóhivatala és szerkesz
tősége: Bpest, VIII. József-körút 5.

— Szerb  katonaszökevény betö rési k í
sérlete. Pápáról jelenük : Karácsonykor Klepecz 
Károly szerb katonaszökevény Szakái Zoltán pápa- 
dereskei korcsmáros u'cára nyíló füszerkereskedé- 
sének zárt ajtaját lopott kulcs segélyével felnyitni 
igyekezett, de a tulajdonos nyakoncsipte s birokta 
keltek. Dulakodás közben a betörőnek sikorült el 
menekülni. Körözik.

— A leghíresebb d ivatszakértők  évenkint 
többezer toalett rajzát készítik el Párizsban. Ezek 
közül a legjobbakat leközli a Párizsi Divat, a leg
népszerűbb és a legolcsóbb magyar divatlap. Kü
lön kézimunkaiv-melléklet, rengeteg jótanács asz- 
szonyoknak, lányoknak, ételreceptek, sok hasznos 
és szórakozt tó olvasnivaló van a Párizsi Divat
ban. Egy szám ára 60 fillér.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (7.) fél
7 és 9, vasárnap (8 ) d. u. 4, fél 7 és 9 órakor 
„A ghetló szive (A szeretet himnusza)- . A törté
net egy árva leánykáról szól, akit egy zsidó ke
reskedő vesz gondjaiba. A kislány és egy kisfiú, 
mint főszereplők játéka könnyekre fakasztja a né
zőt. Nem Z8idótárgyu film ez, hanem a jóság, a 
szeretet, a gyermekek iránt érzett rajongás szim
fóniája. Mélységesen megható s a legnagyobb ér- 
déklődést érdemli meg, Ezenkívül Magyar Világ- 
híradó és kiegészítő műsor. — Szerdái (11.) este 
fél 7 és 9, csütörtökön (12 ) d. u. 4 és este 9 
órakor: „A házasságközvetitő (Férjhez adom a 
menyasszonyom)" c. zenés vigjáék, Dina Grállá, 
Lucie Engli«ch, Siegfried Arno, Ralph Artúr Ro* 
berts (az .őfelsége a szerelem" c. film nagy si
kert aratott bárója) és Adélé Sandrock. Mulattató 
vígjáték, nagynevű szereplőkkel és biztos sikerrel. 
A film filléres helyárakkal kerül bemutatásra. Rend
kívül érdekes kiegészítő műsor és Hangos Fox

| Híradó.
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könyvnyomdája, Veszprém.

— Lefűrészelte az  u jja it. Pápáról jelentik : 
Tóth István pápai napszámosnak fafürészelés köz
ben a fűrész hüvelyk és gyűrűsujját annyira ösz- 
szeroncsolta, hogy az Irgalmasok kórházában am
putálni kellett.

--------: . . . . . . .  =  . =  = =

KÖZGAZDASÁG.
* M ezőgazdasági trak torkezelö  tan fo 

lyam . Az OMGE legközelebbi traktorkezelő tan 
folyam január 30.-án kezdődik a M Kir. Áll. 
Felső Ipariskolán (Bpest, VIII., Népszínház u. 8. 
sz.) Ismertetni fogják a cséplőgépek üzemi kar
bantartását és a vetőmagtisztitó gépek kezelését is. 
A tanfolyam hallgatója lehet minden 18. életévét 
betöltött egyén, aki sikeres vizsga után bizonyít
ványt kap. Jelentkezések levélben az OMGE titkári 
hivatalához (Bpest, IX , Köztelek-u. 8.) 15 P be
hatási és tandij egyidejű beküldésével, jelentke
zési határidő január 20.

* Az O rszágos K artelellenes Liga nagy
gyűlése. Az Országos Kartelellenes Liga január 
8.-án, vasárnap d. e. 10 órakor Szfehérvárott, a 
Magyar Király szálló nagytermében zászlóbontó 
nagygyűlést tart, melyre a gazdaközönséget meg
hívja. A gyűlésen felfognak szólalni; dr. Griger 
Miklós és gróf Hunyady Ferenc orsz. gyűl. kép
viselők, Vásáry József főrendiházi tag, dr. gróf 
Pallffy Daun József és még számosán.

* M ezőgazdasági üzem tan. Irta dr. Rel- 
chenbach Béla. I. rész, 2. kötet. Pátria írod. válla
lat, Budapest, IX , Űllői-ut 25. — Ara 10 pengő. —• 
Szerző a Mezőgazdasági üzemtan I. rész, 1. köte
tét 1930. évben megjelentette s ennek folytatása 
a most megjelent s a mezőgazdasági üzemszerve
zéssel általában foglalkozó 2. kötet, amely arról 
szól, hogy a gazdálkodás módjával miként alkal- 
mazkodhatik az okszerű üzemszervező és üzemve
zető gazda a változó természeti és közgazdasági 
viszonyokhoz. Az első fejezet a belterjességre ható 
természeti és közgazdasági tényezők szerepét és 
hatását stb. tárgyalja, a második fejezet a trágyá- 
zási rendszereket és gyakorlati alkalmazásukat írja 
le, a harmadik, legfontosabb fejezet a mezőgazda- 
sági üzemágak megválasztásáról szól A szerző 
főleg Aereboe korszakalkotó munkáiból meritett, 
de figyelemmel volt a többi jeles külföldi és hazai 
üzemtani iró (Laur, Sedlmayr, Hensch stb.) mun
káira is. A nehéz gazdasági viszonyok mindenütt
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fokozolt mértékben ráirányítják a gazdák figyelmét 
a  mezőgazdasági flzemtani tudás jelentőségére, 
ezért időszerű nálunk is e legújabb tlzemtani munka 
megjelenése, amelynek jé hasznát fogják venni.

IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
(Csathó Kálm án uj regénye) az elmúlt 

évben rendkívüli sikert aratott az Uj Idők hasáb
jain. Az Ui Idők újévi számában kezdte meg a 
második kötet közléiét. Herczeg Ferenc szépiro 
da'mi hetilapjában az elmés „Élteseit párbeszédek*, 
Krónikás kis tárcája és Herczeg Ferenc derűs Írása 
keltik fel az olvasó nagy érdeklődését. Babay Jó
zsef és Bognár Anna elbes/é’ései, Palotai Boris 
írása, Nadányi Zoltán és Ujházy Irén versei. Rónai 
Pál Marullus fordrtása és Zsigray Julianna kis 
regénye teszik változatossá a gazdag szépirodalmi 
részt. Megemli'jük még Harkányi Zsolt utinaplóját 
és „Kevés pénzből jól élni, tanulni, szórakozni" c. 
cikksorozatot. A népszerű rovatok sem maradiak 
ki az Uj ldők-bő\. A kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrásey-ul 16. bárkinek küld mutatványszámot 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 
fillér.

(M egjelent „A M agyar Asszony" januári 
szám a.) nA Magyar Asszony" januári számának 
vezető cikkében Tormay Cecil ad programot az uj 
évre. Közli a lap kivonatosan az elmúlt év szoci* 
ális és kulturális munkáját, amely arányaival fe
lülmúlja bármely asszonyszervezet munkásságát. 
Hozza Nyáry László novel'áját és egy érdekes 
cikket a régi magyar életről. Versek, prózai köz 
lemények, rovatok, rejtvények, képek teszik érde
kessé a kedvelt asszonyujságot Közli, hogy a 
Velencei-tó melletti agárdi nyaralótelektulajdonosa 
a bertttyóujfalusi MANSz kulturszakosz álya I tt. 
A lap előfizetési ára 4 P  egész évre. Szerkeszd- I 
ség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Rózsa utca 23.

(T íz éves a  „Napkelet".) A Napkelet ezév 
elején a XI. évfolyamába lépett. Az elmúlt tiz esz
tendőre Tormay Cecil, a neves magyar írónő s a 
folyóirat szerkesztője, vezetőhelyen vet finomhangu 
visszapillantást. A füzet közli Pauler Áronnak 
Mozart leikéről tartott előadását, Áprily Lajos, Tö
rök Pál, Juhász Géza, Gén1 hon István és Rédey 
Tivadar irodalmi, történelmi és színházi cikkeit.
A szépirodalmi részben Komáromi János regényt 
kezd, Ritaók Emma, Tamássy Áron, Vargha Zol 
Ián, Török Sándor prózával, Aradi Szabó István, 
Kovácsné Nagy Méda, Fekete Lajos, M. Juhász 
Margit, Falu Tamás és Mécs László versekkel sze 
repelnek. A gazdag rovatok teszik még teljessé a 
Napkelet nívós tartalmát. Előfizetése negyedévre 
6 50, tisztviselőknek 450  P. Szerkesztőség és ki
adóhivatal : Bpest, VII., Rózsa u. 23.

(A Veszprémi DalegyesQlet h an g v erse 
nye.) Ahogyan már jeleztük, a királydijas Vesz
prémi Dalegye6ület február 1.-én, Gyümölcaoltó 
Boldogasszony ünnepét megelőző estén rendezi 
hangversenyét, amely elé meleg érdeklődéssel te
kint a város közönsége. A hangverseny műsora 
most van összeáll tás alatt.

Legolcsóbb szán
a kitűnő

AJKAI
darabos szén.

Ára q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

B ok rossy  E le m e m é
szén- és fakereskedésében. 
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A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

4049— 1932. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
Kertész Lajos végrehajtatónak Dombai János 

végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási 
ügyében a telekkönnyvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében elrendeli a végrehajlási ár
verést 286 arany P 60 fillér tőkekövetelés és járu
lékai behajlása végett, a veszprémi kir. járásbíróság 
termetén levő, Nemesvámos községben fekvő s a 
nemesvámosi 428. sz. tlkvi betétben A +  1. sor, 
134. hrsz. alatt felveti, Dombai János (nős Balog 
Lídiával) nevén álló ingatlanra (kert a beltelek- 
ben) 33 P kikiáltási á rban ; u. ezen tlkvi betétben 
A +  2. sor, 135. hrsz. alatt felvett ugyanannak a 
nevén álló ingatlanra (kert a beltelekbenj 48 P 
kikiáltási árban; u. ezen tlkvi betétben A -j- 3. 
sor, 141. hrsz. alatt felvett, u.-annak a nevén álló 
ingatlanra (ház 35. az. alatl udvarral a beltelek- 
ben) 707 P kikiáltási árban ; u.-ezen tkvi betétben 
A +  4. sor, 1454. hrsz. alatt lelvett u.-annak a 
nevén álló ingatlanra (erdő a Szólót dűlőben) 
164 P  kikiállási árban; u.-ezen tkvi betétben A 
+  5. sor, 1921. hrsz. alatt felvett, u.-annak a ne 
vén álló ingatlanra (szántó a Fenék dűlőben) 427 
P  kikiáltási árban; u.-ezen Ikvi betétben A - f  6.

sor, 2112. hrsz. alatt felvett, u.-annak a nevén álló 
ingat anra (arár.tó a Keresztes-ágya I dűlőben) 
3083 P kik'á'tisi árban ; u -ezen tkvi betűben A 

7 sor, 2876 hrsz. alatt felveti, ugyanannak a 
nevén álló ingatlanra (erdő a Mizerge dűlőben) 
30 P 50 f kikiáltási árban; a nemesvámosi 501. 
sz. Ikvi bi létben A + 1 .  sor, 2960/1. hrsz. alatt 
fel.-élt ingatlanból Dombai János (nős Balog Lí
diával) nevén á ló  */s . od réBzre (erdő a Mizerge 
délében) 2 75 P kikial ási árban ; az u-ottani 931. 
sz. tkvi betétben A I 1—5. sor, 2960 2,2961/1 ., 
2961/2, 2961/3, 2961/4. hrsz slati felveti jószág- 
tesrböl Dombai János (nős Balog Lídiával) nevén 
álló Vte'Od részre (erdő a Mizerge dűlőben) 7 P 
50 f kikiállási árban

A telekkönyvi halóság az árverésnek Nemes
vámos kőzségházáná megtaitísára 1933. évi feb 
ru á r  hó 6. nap jának  déle lő tt 9 ó rá já t tűzi ki 
és az árverési feltéteteket az 1881: LX t. c. 150. 
§-a alapján a következőkben állapítja meg :

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a végre
h a j tó  és a vele azonos csatlakozott érdekében 
4 390 P-nél alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. 
(1908: XLI. l.-c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX t-c  42 §-ában meghalá-ozoll ár
folyammal számituti Avadékképes érlékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elé le
gesen bírói le étbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldő tnek áradni és az árverési 
feltét-leket aláírni. (188l: LX t.-c. 147, 150, 170. 
§ § , 1908: XLI. I. c 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köleles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 

Veszprém, 1932. évi május hó 31.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. áléinak,
tlkvezetö 15

Anyakönyv.
8zületés: Ujj Lajos cipész-s. és Gerván Julianna 

leánya Julianna Mária r. k. Kósa Zsigmond kocsis és 
Perczel Erzsébet fia Károly r. k.

Halálozás özv. Dombai Ferencné Deáki Anna 73 é., 
r. k. — özv. Polilzek Rezsőné Borostyán Ida oki. szü
lésznő 62 é. r. k. — ö/.v. Szentpéteri lánosné Moharos 
Julianna 74 é. ref. özv. Harnocz Lászlóné Németh 
Eszter 76 é. ref. — Samu Lajos 6 h. ref. Nyári János 
népzenész 40 é. r. k. Lörincz József várni, irodaigazg. 
50 é. r. k. Fehér József 2 h. r k. Krém György ny. 
Unitó 58 é. r. k. -  íd. Jávorszky József mag. 82 é. r. k.

Házasság: Pállffy Károly keresk.-s.ref. és Friedmann 
Margit r. k. — Répás Ferenc cipész-s. és Deuts h Klára 
r. k. Floidl Isfván szabó-s. és Schüffer Terézia r. k.

A V ESZPR ÉM  V A R M EG Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszm a 66.

Felhívás.
Pirmajer János hentes és mészáros 

üzletét (Veszprém, Iskola-utca 12. szám) 
megvettem. Az üzletátruházási törvény ér
telmében felhívom az üzlet hitelezőit, kik 
követeléseiket dr. Szász Ferenc veszprémi 
ügyvédnél ezidelg nem jelentették még be, 
jelen felhívásomtól számított 3 napon belül 
jelentsék azt be, mert ellenkező esetben 
követeléseiket figyelmen kívül hagyom.

Buj’dosó József
2 hentes és mészáros.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság 

6102— 1932. tk. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
M. Kir. Államkincstár végrehajtónak Pét- 

lürdői „Erzsébet Műhengermalom Szövetkezet" 
várpalota pétfűrdői bej. cég végrehajlási szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 1200 arany P 
köztartozás tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a veszprémi kir. járásbiróság területén 
levő, Várpalota községben fekvő s a várpalotai 
2761. sz. tjkvben A +  1. sor, 1913. hrsz. alatt 
felvett, Pélfürdői, „Erzsébet Mühengermalom Szö
vetkezel" várpalota-pétfürdői bej. cég nevén álló 
ingatlanra (ház 815. sz. alalt a péti Sárrétben) 
3062 P kikiál ási árban ; u. ezen tjkvben A +  2. 
sor, 1917/a. hrsz. alatt felvett ugyan annak a 
nevén álló ingatlanra (rét a péti Sárrétben) 528 
P 50 f kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi jan . hő 28. n ap jának  
délelőtti 9 ó rako r Várpalota községházánál fogják 
megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat éspedig 
a várpalotai 2761. sz. tjkvben A + 1 .  sorsz. 1913. 
hrsz. alalt felvett házingatlant a kikiáltási ár fe
lénél, a többi ingatlant a kikiáltási ár kélharma- 
dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881; LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számítolt óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek 
elölegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. I. c. 147, 150, 17a 
§ § ,  1908: LX. t. c. 21. § )

Az, aki az ingatlanén a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az állata igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészileni. (1908: LX!.
25. § )

Veszprém, 1932. szeptember 10. napján.
A kiadmány hiteléül:

Helltr s. k. D r. Ungváry s. k.
telekkönywezetö. 1 kir. járásbirósági alel nők.

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


