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Hiszek egy  Is tenben , h iszek  egy hazában , 
Hiszek egy  is ten i SrOk Igazságban ,
Hiszek M agyaro rszág  fe ltám adásában . Ámen.

A nem zet érdeke.
Gömbös Gyula miniszterelnök, miután ha- 

zeérkezelt Berlinből, megint három olyan nagy
szabású  beszédet mondott, amelyeknek tárgyi 
kijelentései és az  azokhoz fűzött érzelmi meg
állapításai bizonyára éppoly sokáig fognak vissz
hangozni a m agyar közvéleményben, mint a 
legelső rádió-szózata. Nemzeti M unkaterve s az  
azóta  is elhangzott nyilatkozatai. Elsőül az Or
szágos M ezőgazdasági K am ara közgyűlésén je
lent meg és a  nagy port fölvert berlini utjával 
kapcsolatosan m ár itt olyan kijelentéseket tett, 
am iket — a  képviselőházi nyilatkozatában meg
toldottakkal egyetemben — minden önzetlen és 
hazájá t őszintén szerető m agyarnak aló kell Írni.

Gömbös Gyula mindkét beszédében hang
súlyozta, hogy Hitler kancellár m eghívására s 
azért ment Berlinbe, hogy ott az átalakult Né
metországot tanulm ányozza és a német piac 
barátságát a kivitelre szoruló magyar m ezőgaz
d aság  szám ára megtartsa. „Én csak m agyar 
érdeket ismerek“ — jelentette ki a miniszterelnök, 
am ikor arról beszélt, hogy kötelessége reólpo- 
litikót követni, s akiknek e pillanatban nem is 
volt alkalm uk látni az izzó honszerelemnek azt 
a  tüzét, am ely szem ében megvillant, szavainak 
még olvasva is lelkesilő heve tanuskodolt am a 
m ásik kijelentésének mélyen ótérzett volta mel
lett : „Bizlosan tudom, hogy Berlinben becsü
lettel a  nem zetem  érdekét szolgáltam”.

Csak a  nagyfokú politikai tudatlanság, 
vagy rosszhiszem űség vonhatja ugyanis két
ségbe, hogy a  boldogulása útjait kereső, cson
kéra szabdalt M agyarországnak nem közömbös 
az, vájjon a  hetvenmilió főből álló Németország, 
am elyet most a  négyhatalm i szerződéssel is a 
nagyhatalm ak közé soroztak, magyarellenes 
vagy m agyarbarát politikát folytat-e ? Mivel 
pedig a  politikai barátság  vagy ellenséges ér
zület elsősorban a  gazdasági érdekeken át nyi
latkozik meg, a  magyar miniszterelnöknek, fe
lelőssége tudatában, kötelessége ezeknek a 
gazdasági érdekeknek a védelmében a  nagy 
nyugati állam ok barátságát megkeresni.

De hiszen Gömbös Gyula ezt a lépést 
Németország felé annál is inkább megtehette, 
mert — mint m ondotta — meggyőződött, hogy 
»a német kancellár politikai vonalvezetése a 
béke jegyében  történik- és mivel ő. Gömbös 
is az Európai béke hirdetője, ahogyan ezt a 
Gazdasági K am ara közgyűlésén is megismételte. 
Sőt kijelentette azt is, hogy itt, a  Dunameden- 
céjében is m inden állammal szívesen együtt
m űködünk, ha M agyarország egyenrangúságát 
elismerik. De — tette hozzá büszke önérzettel 
—. „mint egy ezeréves nemzet képviselője, nem 
vagyok hajlandó arra, hogy ̂  leláncolt kezekkel 
üljek le a  tárgyaló asztalhoz", mert „rabszolga
ságban nem akar élni ez a  nemzet" s akkor 
inkább „kifogja várni azt a  pillanatot, amikor 
győz az erkölcsi igazság". Vájjon akad-e olyan 
gyászmagyar, aki kétségbe meri vonni, hogy a  | 
miniszterelnöknek ez a  teljes békekészségü. de j 
mégis gerinces m agatartása ismét csak a  nem- j 
zet érdekét szolgálja-..?

Felelős szerkesztő:
Ifj. M atkovích László.

Egyes politikusoknak és sajtóiknak arra 
a  hisztérikus rohamára, amibe Gömbös Gyula 
berlini útja alkalm ávál estek, nem is érdemes 
sok szót vesztegetni. Ezek világnézeti és poli
tikai elfogultságukban már azt hitték, hogy a 
niszterelnök mingyórt egy csapat horogkeresz
tessel érkezik haza s ettől ijedtek meg annyira. 
M ások viszont ezt az ijedtségüket saját politikai 
pecsenyéjük megsütésére kívánták fölhasználni. 
Ezeket Gömbös mosolyogva intézte el, amikor 
kijelentette, hogy nem belpolitikai stílust ment 
tanulni Hilhlerhez, s hogy nagyon jól tudja: 
„ahogyan Olaszországból nem lehet narancsfát 
idehozni, mert az a  magyar talajban nem 
élhet meg, úgy a német rendszert sem  lehet át
ültetni a magyar életbe, mert az  itt nem virá* 
gozhatik ki".

Ennél sokkal fontosabbak és nagyobb je
lentőségűek a  miniszterelnöknek azok a  kijelen
tései, amiket az Országos Központi Hitelszö
vetkezet éves közgyűlésén tett. Nemcsak az,

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém , Füredi-telep  11. (Telefon 66.) 
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hogy megígérte: a  kormány a  gazdaadósságo
kat az  ősszel — valószínűleg a hitelszövetke
zetek közbejöttével — rendezni fogja s hogy a 
szövetkezeteknek a telepítés és értékesítés kér
déseinél is szerepet szón, hanem  ahogyan á l
talában a  magyar falu problémáját elbírálta. 
Újabb bizonysógtevés volt ez amellett a  forró, 
összekapcsoló és sziveket meghóditó nagy sze
retet mellett, amivel Gömbös Gyula az egész 
nemzetét s elsősorban a magyar falut, „a nem
zeti erő kiapadhatatlan, de a m últakban eléggé 
meg nem becsült, sőt elhanyagolt forrósát" 
szereti, ö  ezekre a „görnyedthótu- , de „erős- 
izm u“ ímagyarokra akarja a poraiból föléledő 
nemzetet újjáépíteni.

Aki ennyire tud rajongani egy nemzetért 
s mindenekfölött csak a nemzet érdekét tartja 
szeme előtt, az megérdemli, hogy a  nemzet is 
bizalommal, szeretettel és hűséggel legyen 
iránta és rendületlenül kövesse, mint méltó 
vezérét.

A Nemzeti Egység zászlóbontása.
A veszprém i, enyingi és z irc i választó
kerületekben m ár m egtörtént a Nemzeti 

Egység Pártjának megalakítása.
A Gömbös Gyula miniszterelnök vezérsége 

slattállA Nemzeti Egység Pálijának országszelte vég
bement. hatalmas tömegeket megmozgató zászló- 
bontásához méltó s annak kiegészítője volt a ma
gyar testvéri egyetakarásnek az az impozáns meg
nyilatkozása. ami Veszprém megye hazafiasán 
érzó közönségét lOmOritelte, a lefolyt párlalakitó- 
gyQléseken, a vezér kibontott zászlaja alá. Az egyes 
választókerületekben megtörtént és külsőségeikben 
is ünnepélyes pártalakitásokról, — amelyeknek jól 
megszervezett előkészítéséből az érdem oroszlán- 
része dr. Ktntssey Pongrác főispánt, a Nemzeti 
Egység Pártjának vármegyei elnökét illeti meg, — 
alábbi tudósításaink számolnak be.

Veszprém.
A veszprémi választókerület Nemzeti Egység- 

Pártjának zászlóbontó naggyülése vasárnap déle
lőtt a Petőfi-szinházban folyt le, amelynek hatal
mas nagytermét egészen megtöltötte a társadalom 
minden osztályából valláskülönbség nélkül össze- 
sereglett. nagyszámú válaszlóközönség. A szóm- 
szédos Kádárta és Hajmáskér községek is elkül- 
dötlék képviselőiket a naggyülésre, mig a válasz
tókerület többi községében ugyanabban az időben 
külön ment végbe a pártalakitás.

A színpadon fölállított elnöki asztalnál helyet 
foglalt Kenessey Pongrác főispán is, akit megje
lenésekor lelkesen megéljenezték. Agyőiéit,ja gyen
gélkedése miatt távolmaradt dr. Óvári Ferenc fel
sőházi tag, veszprémi pártelnök helyett, vitéz Ko
tornom  Lajos választókerületi pártelnök a-H iszek- 
eoy-.oyel nyitotta meg, majd fölolvasta Óvári Fe
rencnek hozzáintézett levelét, amely igy hangzott: 

Kedves munkatársam I Ez év január havá
ban velem lörlént autóelgázoláskor elszenvedett 
sérüléseim utókezelései visszatartanak, hogy a

mai napon közöttetek legyek. Felkérlek arra 
hogy a Veszprém városi pártszervezet mai zász- 
bontó gyűlésén a Vezér nekem adottu tasilását, — 
hogy Veszprém város pártszervezetének az el
nöki teendőjét és tisztségét én töllsem be, — 
képviselni, illetve helyettesíteni kegyes légy. Tol
mácsold városunk polgárságának, hogy amikor 
a Vezér városunkban is zászlót bontat a Nem
zeti Egység melleti, a pártpolitikát csak elkerül
hetetlen eszköznek tekinti a Nemzeti Egység 
gondolatának megvalósítására; az egységes ma
gyar társadalomnak nemzeti erőket gyűjtő, hasz
nos és eredményes életét kívánja biztosítani. 
Isten áldását kérem városunk polgárai mai mun
kájára, akik városunk társadalmának nagy célt 
jelentő munka megszervezésében dolgozni fog
nak. Készséges hived és öreg barátod: Héviz, 
1933. jun. 17. Dr. Óvári Ferenc.

Ezután ismertette Gömbös Gyula miniszter
elnöknek, mint pártvezérnek hozzá, Óvári Ferenc
hez, dr. Priegel László választókerületi és Stoll 
Ferenc veszprémipárttilkárokhozinlézetl azonos szö
vegű levelét, amelye! őket, mint olyan munkatár
sait, .akik a nemzet súlyos helyzetében, a nem
zeti egység gondolatától áthatva, lankadatlan kö- 
telességtJjesitéssel, minden akadály ellen bátran, 
férfiasán küzdve, alkotni és győzni tudnak*, a 
Nemzeti Munkaterv megvalósítása céljából az el. 
nöki, illetőleg titkán tisztséggel megbízta. Majd 
hazafias lendülettel szárnyaló szavakkal világított 
reá Gömbös Gyula Nemzeti Munkatervének nagy 
céljaira, amelyek megvalósításánál a vezér egy 
sorban akar dolgozni az iparossal, kereskedővel, 
szellemi és kézi munkással.

— Csak Összefogással lehet nagyot alkotni 
— mondotta. — Keservesen megfizeltünk azéit a 
szerencsétlenségünkért, amely gyávákká tett és egy 
vasfegyelemmel vezetett kétes had diadalt ülhetett 
felettünk. A Nemzeti Munkalerv vállveteti munkát
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kíván t  a vezér csak akkor lúd dolgozni, ha a 
nemzet mögötte áll. Ezért kell megalakilani a Nem
zeti Egység Pártiét, amely azonban nemcsak az 
egy gondolaton levők tömörülését jelenti, hanem 
annak keretén belül minden magyar igaz testvér
ként támogatja is egymást.

A nagy tetszéssel fogadóit elnöki megnyitó 
után, a pártvezetőség főlkérésére, dr. Rosenberg 
Jenő egészségügyi főtanácsos mondott nagyhatású, 
meggyőző erejű beszédet, amelyből nem hiányoz
tak a tőle megszokott kőltői gondolatok sem. Mi
után ülőmének adott kifejezést, hogy most, ami
kor a haza újjáépítéséről van szó, a veszprémi 
polgárság szive egy harmóniában csendül Össze, 
Gömbös Gyula elhivatottságával s maga elé tű 
zött terveivel foglalkozott.

— A Nemzeti Munkaterv 96 pontját — mon
dotta többek között — két szóban lehet összefog
lalni, amelyben benne van a magyar nemzetnek 
minden fájdalma és dicsősége, a múltak szenve
dései, reménységeink, a hősök — köztük a vesz
prémi 31-es honvédek — vére, Széchenyi előre- 
tása, Kossuth lángoló hazafisága, Deák bölcsesége 
és Tisza István puritánsága. Ez a két szó a ma
gyar Igazság és a revízió. A magyar igazság, 
amely minden magyar szivét megdobogtatja, s 
mint égből villanó szikra immár belehntol a szom
szédos államokba is, jhogy diadalmas fénnyel el
oszlassa a sötétséget. Ez van fölirva Gömbös 
Gyula zászlójára és már szinte látni rajta az égi 
jelet: .In  hoc signo vincesl" (e jelben győzni 
fogsz).

— Gömbös Gyula vezetése alatt az ország 
hajója elindult a boldogulás réve felé. Hoss-u lesz 
még az ut, kiálló sziliekkel, föltornyosuló habok
kal a talán torpedókkal is meg kell majd küzde
nie, de az árboc vezetője azt mondja, hogy a 
vihar le fog csendesülni s ha lassan is, de biz
tosan elérjük a partokat. Szálljon hál mindenki a 
hajóba I És ne hallgasson senki a körülötte cir
káló apró csónakosokra, a politikai fölüligérőkre, 
akik szirén hangon ígérgetnek olyanokat, amiket 
Ígérni könnyebb, mint megtartani. Az egész vilá-

Son zűrzavar, anarhia uralkodik és bombák rob 
annak. Nézzük csak Romániái, ahol magyar test

véreinket kirabolták és habzó szájjal tort ültek ki
hűlt szivük fölött. Magyarországon azonbon csend, 
rend is  nyugalom uralkodik. Itt minden magyar 
szive templommá válik, amelyben a hazafiéig ol
tárán áldoznak és mindenki testvéri szeretelben 
él egymással. Ha csonka is az ország, külföldi 
testvéreink vágyakozva tekintenek e földre, amely 
ma olyan, mint a béke oázisa. Ez az igazi kül
földi propaganda Magyarországnak s hogy ilt ilyen 
viszonyok vannak, az a legjobb propaganda a re- 
zió érdekében is.

— Sorakozzunk tehát— buzditolta hallgatóit — 
minél sűrűbb és áttörhetetlenebb sorokban a vezér 
zászlója alá, akit kormányzásiban ész, erő és kö
telesség vezet, aki velünk érez, vérez, szenved és 
örvend. És amiképen egykor a rendek .Vitám et 
sanguinem*-et kiálltották Mária Terézia hivó sza
vára, mi is kiáltsuk: életünket és vérűnket Ma
gyarország igazságáéit és szabadságáért. Vállvetve 
kell dolgoznunk az ország dicsőségéért, mert — 
lám I — a hatalmas tenger vizének cseppje is 
egymagában tehetetlen, de ha Osszetömődnek, s 
ha minden vízcsepp külön is teljesíti természet
adta hivatását, lebirhatatlan erőt tudnak együtt ki. 
fejteni. Az a meleg szeretet, amely a polgárokat 
erre a pártalakitó gyűlésre idevezette, szétléphetet- 
■en kapocsként fűzze őket továbbra is egymáshoz, 
testvéri kézazorilásukból áradjon kölcsönösen erő 
szivükbe, hogy ezzel is fokozzuk Gömbös Gyu
lának és szeretett főispánunknak diadalmát. Ha

összetartunk, a trianoni zár le fog pattanni ér a ”  
csonka ország újra Szent István birodalmának ejb 
fényében fog föltámadni. Végül Gömbös G f“ la 
miniszterelnök é3 az országos pártelnök távirati 
üdvözlésére telt indítványt a szónok.

A szárnyaló beszéd után, amelyet közben is, 
különösen a miniszterelnök és a főispán említése
kor, sűrűn megszakítóit a telszésnyilvánitás, per
cekig zugolt a tapsorkán.

Ezután vitéz Korompay Lajos bejelentette, 
hogy a Nemzeti Egység Pártjának veszprémi szer
vezete megkezdte működését, majd Stoll Ferenc 
főtitkár fölolvasta a táviratok szövegét s a köz
ségi választókerületek elnökének, a szavazókön 
titkárok pedig a választmányi tagoknak névsorát, 
akiktől azután az elnök kivette a fogadalmat. A 
fogadalom szövegét (amelyet egy másik közlemé
nyünk ismertet) dr. Priegl László választókén tit
kár olvasta elő s azt a megválasztottak lelkesen, 
hazafias egyértelműséggel utánna mondták. Végül 
az elnök buzdító zárószavai után az egybegyűltek 
a „Himnusz'-t énekelték el.

A  m iniszterelnök üdvözlése.
A veszprémi pártelnökség, dr. Rosenberg 

Jenőnek az alakuló gyűlésen tett s egyhangú lel
kesedéssel elfogadott indilványa értelmében, a kö
vetkező táviratot intézte a miniszterelnökhöz :

Veszprém város hazafias közönsége a Nem
zeti Egység Pártjának megalakulása alkalmából 
meleg szeretettel üdvözli Nagyméitóságodat és 
egységes lelkesedéssel és hűséggel csatlakozik 
a párt zászlójához. Pirtelnöksig.

Hasonló tartalmú üdvözlő táviratot intézett 
Sztranyavszky Sándor orsz. pártelnökhöz is.

A v eszprém i p á rtsze rv eze t.
A veszprémi páitszervezet a következő: El

nök: dr. Óvári Ferenc (helyettese még nincs be
töltve). Vezető titkár: Stoll Ferenc (helyettese dr. 
Priegl László). I. kerület: elnök: Súly László;al- 
elnökök: Czermák Lipót, dr. Spitzer József, dr. 
Takács Lajos; vezető titkár: Horváth Oyula. II. 
kerület: elnök: Rhé Gyula ; alelnökök: Hajda 
Gyula, dr. Langmár Lipót, dr. Lantos Andor, dr. 
Lengyel Jenő; v. titkár: dr. Steidl Antal. III. ke
rület I. szavazókör: elnök: Hübner Béla; alelnö
kök : Barna Gákor, Fodor Ferenc, Hering János, 
dr. Horváth Béla kir. közjegyző, Szűcs Ede: v. 
titkár: Sziegl Ede. 2. szavazókör: elnök: Haidek- 
ker László; alelnökök: Demjén Márton, Gaál Sán
dor, jVogronich Gyula: v. titkár: Péller Pál. IV. 
kerület: elnök: Fekete Gyula; alelnök: dr.Incze 
Ferenc; v. titkár: Makay Béla. V. kerület, 1. sza
vazókör: elnök: Feriig Mihály; alelnökök: Jung 
János, Rózsahegyi József; v. titkár: Horváth Fe
renc. 2. szavazókör: elnök: dr. Rosenberg Jenő ; 
alelnökök : Bauer Ádám, Fehér Béla, Stumpfhau- 
ser Ferenc, Szűcs Dániel, id. Takács János; v. 
ttkár: dr. Tímár Lajos. — A párt megalakulása
kor 293 választmányi tagot választottak, de ez 
még valószínűleg bővülni fog.

Enying,
Az enyingi választókerület központjában, 

Enyingen már Űrnapján megtörtént a Nemzeti 
Egység Pártjának megalakítása. A községháza ud
varán lefolyt gyűlésen több száz főre menő vá
lasztó jelent meg s dr. Rátz Oszkár kir. közjegyző, 
az enyingi pártszervezet elnöke hazafias szellemű 
megnyitójában méltatta a Nemzeti Munkatér s az 
annak végrehajtására szükséges országos pártszer

vezkedés nagy jelentőségét. Hangoztatta, hogy a 
cél nemzeti alapon egy táborban tömöriteni az or
szág egész lakósságál, osztály-, társadalmi és val- 
láskülönbség nélkül. A megalakulás kimondása 
után kivette a szokásos fogadalmat az előző napi 
értekezleten kijelölt s megválasztott párt-tisztikar
tól, majd az alakuló gyűlés a .Himnusz* hangjai 
mellett lelkes hangulatban ért véget. Az enyingi 
kerület községeinek egy részében már szintén 
megalakították a Nemzeti Egység Pártjár, részben 
pedig folyamatban van a szervezkedés.

Z í p c >
A Nemzeti Egység Pártjának zirci zászló

bontása szintén vasárnap ment végbe dr. Cseres
nyés Jenő kir. körjegyző vezetésével, aki a Kát. 
Legényegylet nagytermében lefolyt alakuló gyűlés
nek az elnöke is volt. Lelkes, hazafias szavakkal 
mutatott reá azokra a nagy kötelességekre, amiket 
minden hazafira a hazaszeretet ró s amelyek célja 
a magyar összetartás s egy boldogabb jövő meg 
valósítása. Holitscher Károly, a kerület népszerű 
képviselője, Walla Ferenc földbirtokos és dr. 
Kunzl Ernő ügyvéd mondottak még buzditó be
szédeket. majd megválasztotok a párt tisztikarát, 
akik a fogadalmai letelték. Pártelnök dr. Cseres 
nyis Jenő, alelnök Kerschbaumayer Henrik, titkár 
Czakó József lett. A gyűlés végén a „Himnusz*-! 
énekeltek. — Itt említjük meg, hogy ugyanaznap 
a zirci kerület több községében is volt pirtzlakitó 
gyűlés, amelyeken Holitscher Károly is részlvetl 
és beszédeket mondóit.

Pápán és Devecserben,
valamint a pápai és devecseri választókerületek
ben — értesülésünk szerint — a jövőhéten fog 
megtörténni a Nemzeti Egység Pátijának zászló
bontása. Éspedig Devecserben holnap vasárnap. 
Pápán pedig csütörtökön, Péter Pál ünnepén.

Tollhegyről és fogliegyről.
Országszerte és a veszprémi választókerület

ben is megindult a Nemzeti Egység pártjának 
szervezkedése. A párt programja: Gömbös Gyula 
Nemzeti Munkatervének megvalósítása.

A Veszprémi Hírlap múlt vasárnapi számában 
„Tollhegyről* cim alatt egy kis röpke kritika máris 
elhangzott. A cikk valóban tollhegyről íródott: 
csak úgy odavetve, hevenyény. Kritika — bírálat 
nélkül. A következő vasárnap a szerkesztői üzene
tekben tartogatott olvasói számára fenti lap egy 
egy kis csemegét, a Nemzeti Egység mozgalmá
val kapcsolatosan. Kioktat egy nála érdeklődő urat, 
hogy jaj, le ne tegye azt a bizonyos fogadalmat, 
mert nem tudja aztán kedves R. K., hogy mi lesz 
tovább a fogadalom sorsa.

Pardon, de ki kell mondanunk, hogy ha 
az előbbi cikk .Tollhegyről* Íratott, nekünk úgy 
tűnik fel, hogy ez a további kis írás csak úgy 
foghegyről vettelett oda. Mert egy országos meg
mozdulást mégis csak nehéz egy szerkesztői üze
netben elintézni. Akár toll-, akár foghegyről. En
nek a mozgalomnak komoly bázisa v an : a Nem
zeti Munkaterv, amelynek kihirdetésekor annak 
idején az egész ország felszabadultan és sóvárogva 
felfigyelt. Most a Munkatervből alkotó Munka érik, 
a  terv szóval nem maradt Terv, hanem komoly 
Munka lett belőle. Ha annak idején a Terv ko- 
lumnákat érdemelt, maga a Munka valóban többet 
érdemel egy szerkesztői üzenet rejlett figyelménél.

Még csak egyet: a Veszprémi Hírlap szer
kesztői üzenet rovata valóban sokoldalú és eddig 
az ezen rovatban érdeklődők sokszor kaptak hasz
nos ulbaigazilást. Ezúttal azonban nagyon sajnál
nom kell azt a bizonyos R. K. urat, aki oda
fordult tanácsért, mert bizony nagyon téves felvi
lágosítást kapott. A Nemzeti Egység elnökei és 
választmányi tagjai (és csakis ezek, a tagok nem I) 
a következő szövegű fogadalmat teszik le:

.É n  .......  becsületes magyar lelkemre fo
gadom, hogy párttisztségemben Vezéremet, a 
Nemzeti Egység Mozgalmának politikai és tár
sadalmi Vezérét, Gömbös Gyulát a Nemzeti 
Munkaterv végrehajtásában mindenkor feltétlen 
hűséggel követni és a közvetlenül vagy közvetve 
kapott utasításait lelkiismeretesen és fegyelme
zetten teljesíteni fogom.*

Hogy itt nem Oömbös Gyulának mindenben 
követésén, hanem a Nemzeti Munkaterv végrehaj
tásán van a hangsúly, azt minden értelmes ember 
egyszeri átolvasás után világosan fogja látni.
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i Szarvasi I. Kir. Gazdasági Tanintézet
a földművel ésügyi minisztérium egyetlen 

kOzépfoku g a z d a s á g i  szak isko lája.
Itt a gazdák, birtokosok, bérISk, négy közép
iskolát végzett fiait Ónálló gazdálkodásra ta
nítják. Modern tanintézet, kitOnó, olcsó kon- 
viktus. Elméleti és gyakorlati oktatás. 500 
holdas tangazdaság. Testnevelés és sport. 

K atonaságnál karpaszom ányos kedvezmény. 
176 Részletes tájékoztatót kaid az Igazgatóság.

A Veszprémi Hírlap tehát érdeklódó előfize
tőjét rosszul informálta. Valami mást magyarázóit 
neki és nem a Nemzeti Egység fogadalmát. A 
tárgyilagosság érdekében joggal elvárjuk, hogy 
sietve fel fogja világosítani R. K. ural, hogy ez
úttal tévesen üzent a szerkesztő és a ki a Nem
zeti Munkaterv részesévé akar lenni, azt nem 
fogja üzenet alakjában lebeszélni a Nagy Munkáról.

Dr. P rieg l László.

h í r e k .
— A korm ányzó szü letésnap ja . Vitéz nagy

bányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 
vasárnap ISItOlte be éleiének 65. esztendejét. Az 
államfő, hogy szeretett magyarjainak hódoló tisz
telgése elOl kitérjen, kenderesi birtokán, csendes 
visszavonullságban ülte meg születési évfordulóját, 
ám az a rajongó szeretet, amivel a nemzet Istentől 
küldött kormányzóját körülveszi, igy is meleg ér
zéssel jutott kifejezésre. A születésnapon ugyanis 
hálaadó istentiszteletek voltak a templomokban 
— igy Veszprémben is —, amelyeken a polgári 
és katonai hatóságok is megjelentek és a magyar 
nép imájába foglalta Horthy Miklós nevét, akinek 
olyan sokat köszönhet, s akire még oly nagy szük- 
séjge van ennek a megpróbáltatások sulytotta nem
zetnek.

A kormányzó születésnapja 
alkamábó! vasárnap a zirci monostori templomban 
ünnepélyes szentmise volt, amelyet dr. Markovits 
Bálint esperesplébános celebrált. Az istentiszteleten 
a hatóságok testületileg vettek részt a nagy közön- 
ség sorában.

Várpalotáról jelentik: Vasárnap a kormányzó 
névünnepét ünnepelte meg a helybeli helyőrség és 
az itt állomásozó jutási altiszképzó intézet, lsten- 
tiszletek után a vár előtti téren felsorakozott kato
nai csapatok és az Unió levente század felett tar
tott szemlét vitéz Nagyszombati tábornok, utánna 
diszmenetben vonultak el a csapatok és a leven
ték százada a tisztikar és a meghívott vezető fér
fiak előtt.

— K ránitz Kálmán püspök és Simon 
G yörgy prelátuskanonok korm ányzói kitünte
tése. A veszprémi székeskáplalannak két kima
gasló tagja részesüli a napokban a kormányzó 
legmagasabb kitüntetésében. Kránitz Kálmán fel
szentelt püspök, nagyprépost az egyik, akinek a 
II. oszt. magyar érdemkeresztet a csillaggal, dr. 
Simon György prelátuskanonok a másik, akinek a 
II. oszt. magyar érdemkeresztet adományozta az 
államfő. A kitüntetés megokolása, a legfelsőbb kéz
iratban, mindkét főpapnak az egyházi és közélet 
terén kifejteti értékes működését említi s ez jól
ismert úgy a róm. kai. egykázmegyében, mint a 
politikai vármegye közönsége előtt. A 93 éves 
püspök hosszú ideig Alsópáhokon, mint lelkész 
töltötte be magasztos hivatását, majd amikor kano
noknak Veszprémbe került, itt, mint fótanfelügyelő, 
évtizedeken át az egyházmegyei lanflgyeket ve
zette. Ezzel egyidejűleg kapcsolódott be a várme
gyei és városi közéletbe s ma is arról nevezetes, 
hogy a legkisebb gyűlésnek is ő a legpontosabb 
és legnagyobb érdeklődést tanúsító tagja. Általá
ban mindig és mindenütt olt volt, ahol egyházá- 
nak, vagy a közügynek kellett szolgálni s Istentől 
adott szellemi frissesége ma is képessé teszik, 
™gy agilitását kifejtse. — Simon György prelá- 
hrskanonok élete legnagyobbrésze Veszprémben 
tolyt le 8 az nyitott könyv mindenki előtt. 'Mint 
az elhunyt báró Hornig Károly biboros-püspök 
udvari papja és bizalmasa szintén teljes erővel 
résztvell az egyházi és közéletben s mindkét téren

!élekke|. nteleg szívvel fejtette ki működé
sét. O is igazgatta az egyházi tanügyeket, sőt az 
Angol kisasszonyok intézetében ma is főigazgató, 
az egyházm. fegyelmi bizottság elnöke, több egy-
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házi megmozdulás buzgó vezetője stb A várme-
S ?  é, 7 4r°> '* k'veszi a „ e ,e £ t ,  a mű
vészeteknek lelkes támogatója ■ úgy, miként ki-

támMaíóf«, I FP<!tPflktÍ r,a'i " ’inden M<Pnek- lónakámogatója. Ezért is övezi személyüket mély tlsz- 
telet és őszinte szeretet, ami megmagyarázza a 
kitüntetésük fölött érzett osztatlan, nagy örömet is.
« . . .  "  A „ t f P «  megdlcsérte ■ Veszprémi 
O ltáregyesüiet m unkáját. Rómából érkezett köz- 
és szerint XI. Plusz pápa egy magyar zarándok

lat előtt, amely nála tisztelgett, külön megemléke
zett a Veszprémi Olláregyesületről és az egyesü
let által az egyháznak ajándékozott fehérneműk 
fölajánásáért örömét fejezte ki. Köztudomású 
ugyanis, hogy az Oltáregyesüiet nőtagjai már rég 
óta önzetlen buzgalommal dolgoznak papi mise- 
ingek stb. készítésén és most áldozatos munkás, 
ságuk a katolikus egyház lej nek az elismerésére 
talált.

— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök vasárnap Bpesten volt a Zsófia Sza
natórium Egyesület közgyűlésén. — D. Kapi Béla 
evangélikus püspök résztvell s előadást tartott a 
pécsi egyetem soproni ev. hittudományi kara által 
Sopronban rendezeti többnapos konferencián. — 
Dr. Werner Adolf zirci apát, hivatalos körútját be
fejezve, visszatért székhelyére. — Dr. Kenessty 
Pongrác, vármegyénk főispánja, dr. Horváth Lalos 
alispánnal együtt, kedden Pápán hivatalvizsgálatot 
tartott a főszolgabírói hivatalban. A főispán este 
hazaérkezett és szerdán Siófokon részlvetl az or- 
vosgyülésen, az alispán pénteken este tért haza. 
— Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a devecseri 
kerület képviselőja Űrnapján kerülete több közsé
gét látogatta meg. Vasárnap ismét Devecserbe 
utazik, a Nemzeti Egység Pártjának zászlóbontá
sára. — Sólyom Andor, a győri kir. Ítélőtábla el
nöke e héten a veszprémi törvényszéken időszaki 
hivatali vizsgálatot tartott. — Dr. Betky Miklós, 
Veszprém város polgármestere szerdán Zircen 
résztvelt a bakony—balatoni idegenforgalmi érte- 
keslelen,

— A Vitézi Szék régi és  u j kapitánya.
Vitéz Érdy Kálmán huszárezredes, a Veszprém- 
várm. Vitézi Szék kapitánya nyugalomba vonult s 
helyébe vitéz Setíth Vince honvédalezredes nevez
tetett ki székkapilánnyá. Amint értesülünk, a Vitézi 
Szék értekezleten, — amelyen dr. Kestssey Pongrác 
főispán is megjelent, — vett szeretetteljes búcsút 
kiválóan derék, volt kapilányától, akinek érdemeit 
vitéz Kolossváry László ezredes méltatta szép sza
vakkal. Ugyanezalkalommal mondott székfoglalót 
az uj vitézi székkapitány.

— A Bethlen Gábor Szövetség kultur- 
estje  V eszprém ben. Ahogyan már megirtuk, az 
Országos Bethlen Gábor Szövetség junius 24.-én, 
ma szombaton este 8 órai kezdettel magas szín
vonalúnak Ígérkező kullureslét rendez a Petőfi- 
szinházban és azon dr. Baltazár Dezső ref. püspök, 
a szövetség társelnöke is előadást fog tartani. 
Amint értesülünk, a már közölt program csak any- 
nyiban változik, hogy herceg Hoiienlohe Károly 
Egon helyett, aki nem lesz jelen, a megnyitó be
szédet Szántó Róbert liudapest-kelenföldi evangé
likus lelkész mondja és Sz. Szalay Ilona ének
művésznőt nem Szalay Erzsiké, hanem Vtres Sán
dor zongoraművész fogja kisérni. — A 1838-as 
vonattal érkező püspököt és kíséretét a veszprémi 
protestáns egyházak vezetői fogják a Veszprém 
Külső p.-u. állomáson fogadni,

— Tűzoltó ünnepségek Ajkán. Ajkáról 
jelentik: Az Ajkai Üveggyári Önk. Tűzoltó Testü
let vasárnap ünnepelte fönnállásának 25. éves ju
bileumát, amely alkalomból a Veszpréuivárm. 
Tűzoltó Szövetség évi közgyűlését is Ajkán tartotta. 
A tűzoltók reggel a csmgervölgyi bányászzenek»r 
hangjai mellett a hösök emlékszobrához vonultak, 
amelyre koszorút helyeztek. Ezután Katona Lajos 
adminisztrátor a vásártéren tábori szentmiséi, majd 
szentbeszédet mondott, amelyben a tűzoltók ön
feláldozó hivatásáról emlékezett meg. A következő 
díszközgyűlést primóci Sztntmlklóssy Pál ny. al
ezredes, az üveggyár ajkai vezetője nyitotta meg, 
máj vitéz Haldszy Sándor, a magyarországi üveg 
gyárak központi vezérigazgatója lelkeshangu ün
nepi beszédben buzdított hazaszeretetre és a munka 
megbecsülésére. Lakntr Károly közs. főjegyző a 
tüzoltótestület negyedszázados működését ismer
tette, végül dr. Előd Tibor cégfőnök üdvözölte a
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arany- és ezüst-
érméket:

leg m ag asab b  árfo lyam on vásá ro l

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. osztálysorsjáték  föárusitó  helye 

Veszprém.

jubiláló egyesületet s Waller József parancsnok
nak, valamint Kotulek Kristóf, Tóth Imre. Hartln- 
ger Rezső és Pollák Gyula tűzoltóknak, akik kez
dettől fogva tagjai a testületnek, értékes emlék 
tárgyat nyújtott át. Díszközgyűlés után tartót'* 
meg a Várm. Tüzoltószövetség a közgyűlését, ame
lyen Bélák Endre devecseri főszolgabíró is meg
jelent. Mihály Sándor elnök ismertette a tárgyso
rozatot és bejelentette, hogy a belügyminiszter a 
25 és 10 évet szolgált tűzoltókat diszéremmel tün
tette ki, amelyeket azonnal ki is osztott. A köz
gyűlést társasebéd követte, ma|d délután, a zuhogó 
eső miatt, elméletileg tartották meg a versenyt, 
amelyen első a csingervölgyi, második a devecse i 
csapat lett. Este bemutatták „A tűzoltó* c. szín
darabot amelyben igen szépen szerepellek Rankl 
Elza, Dokonál Mária, Filó István, Törvényi László, 
de különösen Malovszky Gyula. Előadás után me
leg ünneplésben részesítették a rendező Sztntmlk
lóssy Pálnét, akinek a műkedvelők egy szép cső 
korral kedveskedtek.

— Evangélikus egyházm egyei közgyü 
lés. Papáról jelentik: A veszprémi evangélikus 
egyházmegye évi közgyűlését julius 12.-én tartja 
a pápai gyülekezet körében. Előtte való nap a 
különböző bizottságok gyüléseznek, másnap pedig 
istentisztelettel veszi kezdetét a közgyűlés. Az egy
házmegye elnöksége a gyűlésre a meghívókat most 
bocsátja szét.

— Óvári Ferenc a  Zsófia G yerm ekszana
tórium  örökös dfszelnöke. Budapestről jelentik: 
Vasárnap Bpesten a Zsófia Gyermekszanatórium 
Egyesület közgyűlést tartott dr. Rótt Nándor Vesz
prém megyéspüspök, kormányzó elnök elnöklése 
alatt s azon több közéleti előkelőség is megjelent 
A főpásztor megnyitójában meleg szavakkal emlé
kezett meg az elhunyt Pakots József íróról és dr. 
Lichtenbérger Kornél egészségügyi főtanácsosról, 
az egyesület elnökségének tagjairól, majd Lőrinczy 
György indítványára elhatározták, hogy Pakots 
József emlékével külön ülésen fognak foglalkozni. 
Üdvözlő táviratot intézett a közgyűlés Rothermere 
lordhoz, végül, a különböző jelentések és szán. 
adások jóváhagyása után, egyhangú lelkesedése-' 
örökös diszelnökévé választották meg dr. Óvdrf 
Ferenc felsőházi tagot, az egyesület fáradhatatlan 
buzgalom volt ügyvezető elnökét és megalapítóját. 
Dr. Langmár Lipot szenlszéki tanácsost, a me- 
gyéspüspök titkárát pedig a kormányzótanács tag
jává választották.

— A Bakony idegenforgalm ának föllen- 
d ltése. Dr. Melxner Ernő, a győri Keresk. é t 
Iparkamara főtitkárának kezdeményezésére, a ba
konyi idegenforgalom föllenditése érdekében, dr. 
Horváth Lajos, vármegyénk alispánja értekezletei 
hivoit össze Zircre, amelyen megjelentek Holitscher 
Károly gazd. főtanácsos, a zirci kerület országgyűl. 
képviselője. Walla Ferenc ny. alezredes, a Ba
kony Egyesület alelnöke, dr. Kenessty Zoltán várm. 
főjegyző, dr. Sült Lajos zirci főszolgabíró, Hamuik 
János pápai polgármester, a Dunántúlt Turista 
Szövetség, a Magyar Kárpát Egyesült és az IBUSz 
győri osztályainak képviselői stb. Melxner Ernő
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kifejtette, mennyire fontot, hogy a Bakonyt úgy a 
bel-, mint külföldiek megkedveljék, majd többek 
hozzászólása után Holllscher Károly hangoztatta a 
kormány ígéretét, amely szerint a gyflr—balatoni 
műutat az útépítési programban az elsók kOzOtt 
fogják megépíteni. Majd a turisták érdekeinek vé
delmére egy bizottságot alakítottak, amely a ba- 
kony—balatoni idegenforgalom érdekében is ak
cióba lép. — Amint értesülünk a kiküldőt! bizott
ság kedden már értekezletet tartott, amelyen meg
jelentek dr. Berky Miklós veszprémi polgármester 
é t  Bokrossy Jenó mfisz. tanácsos, a Veszprémi Ide
genforgalmi Bizottság elnöke is, valamint tObb 
gyóri kiküldött. Egyértelműig megállapodtak,'hogy 
az idegenforgalmi propagandát csak valamennyi 
érdekelt veszprémmegyei város és község együtte
sen bonyoliithatja le s egyultal a turista utak 
rendbehozásáról is tárgyallak. A jOvóhónap elején 
újból OsszeUt a bizottság s akkor a balatoni érde
keltségeket is bevonja a tanácskozásba.

— Csókol Veronika, Gaál Franciska és 
Paul HOrbiger nagy filmje a moziban szombat
vasárnap. A film óriási sikerrel harmadik hónapja 
van a pesti Forum-filmszinház műsorán. — Szer
dán és csütörtökön, mérsékelt helyárakkal: Eztk  
a mai gyerekek c. 8 felvonások dráma és Slan is 
Pan, mint szerelmes ördögök c. vígjáték 7 felvo
násban.

— A gim názium i cserkész-otthon m eg
ny itása . Vasárnap délelótt nyitották meg a kö
zönség számára a piarista gimnázium cserkész
csapatának uj otthonát. A gimnázium épületében 
elhelyezett és gyOnyOrüen feldiszilett teremből álló 
otthon egy tOrekvó cserkészcsapat munkája, amely 
minden elismerést megérdemel. Az otthon egyszerű, 
de ízléses berendezését, amelynek minden darabja 
a magyar népművészet szépségeit viseli magán, 
a cserkészfiuk maguk készilették. A két Örs jelvé
nyeiből, valamint a léli munkájából Összeállított 
kiállítás legszebb ékessége az értékes bélyeg-, 
ásvány- és növénygyűjtemény, amely a szép szá
mú érdeklődőknek is megnyerte a tetszését

— O rvoskongresszus Siófokon. Az Orsz. 
Orvos Szövetség Veszprémvármegyei Fiókja szer
dán Siófokon tartotta éves közgyűlését, amelyen a 
megye tekintélyes számban részivel! orvosain ki- 
vűl megjelent dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk 
főispánja, dr. Buda István enyingi főszolgabíró és 
a kongresszust szívesen vendéglátó fűrdóigazgató- 
ság képviselője is. Dr. Cseresnyés József egészség
ügyi fótanácsos, a veszprémi gyermekmenhely 
igazgatójának nagyhatású elnOki megnyitója és a 
titkári jelentés után dr. Steiner Andor veszprémi 
kórházi fóorvos tartolta meg a Vadnay Szi'árd- 
emlékbeszédet, amelynek tárgya a méhen kívüli 
terhesség mai állása volt. A közgyűlés a főispánt 
nagy lelkesedéssel diszelnOkké, dr. Csolnoky Fe
renc eg. ü. főtanácsost pedig OrOkOs tiszteletbeli 
elnökké választotta. Végül elhatározták, hogy a 
jövő évi kongresszust Farkasgyepün tartják meg.
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FODOR FERENC
könyv-, papir- és zenemükereskedésében
Telefon 54. VESZPRÉM. Telefon 54.

— Az uj veszprém i á llom ásparancsnok.
Kudelka Géza honvédalezredes, aki GyOrrOI he
lyeztetett át Veszprémbe, átvette a veszprémi állo
másparancsnokság vezetését.

— D oktori vizsga. Fejes K. Alán |ogszi- 
gorlót, Fejes ÖdOn várm. számv. tanácsos fiát, az 
elmúlt héten a bpesfi Pázmány Péter Tudomány, 
egyetemen az államtudományok doktorává avatták.

— T anitóválasztás. A soproni evangélikus 
gyülekezet Nitschtnger János pápai igazgaló-tanitót 
egyhangúlag tanítójává választotta.

— Az Evangélikus KIÉ k irándulása. A 
Veszprémi Keresztyén ifjúsági Egyesület Péter-Pál 
napján egésznapos kirándulást rendez a Papod 
hegység déli lábához s azon mindenkit szívesen 
látnak. Délelőtt rOvid tábori istentisztelet lesz, dél
után pedig szórakoztató program. Részvételi dij 
nincs. Indulás reggel 8 órakor az elemi iskolától.

— ö tv e n  százalék  lesz V eszprém ben a  
pó tadó . A belügyminiszter — amint éitesülünk 
— jóváhagyta Veszprém város 1934. évi költség
előirányzatát s a 46 '/o-ban megállapított póladót 
hivatalból 50 % -ra emelte fOl. A kereseti adót 
azonban meghagyta a megállapított 5 "/o-ban.

— É rettség i a  gim názium ban. A vési 
prémi kegyestanitórendi gimnáziumban (uniti 
17—22.-én voltak az érettségi vizsgálatok, d 
Knpossy Endre szfehérvári ciszt. r. igazgató elnOI 
lése alatt, a következő eredménnyel: Kitüntetéssé 
érett: Rosta Ferenc; jelesen érettek: Bucsy Józse 
Németh Béla és Szokolszky István; jól érettek 
Antal Géza, Ag József, Bábits József, Bertalan Ká 
roly, Brezina József, Gscheid János, Kaszás GyOrgt 
Kiss JenO, Megyeri Pál, Misefa György, Munkács 
Andor, Nagy János, Nemes Antal, Schaffer Lajot 
Schweighoífer Adám, Szakáts Ilonka és Ther Jé 
zsef; érettek: Andalíts Qyula, Bucsy Károly Cse 
resnyés QyOrgy, Ferber Mihály, Mauser Uszít 
Illés Ernő, Katona La]os, Kovács Qyula, I a urai 
Lehel, Molnár József, Murger István, Oavald Jé 
zsef, Prohászka Viktor, Reif Gyula, Varga Anta 
k u  3 n  ~  Egy l4fgyMI l*v>tóviz«gálat<

— Nincs jobb bázibarát az „lgmándi“-viznél,
Azért legyen minden háztartásban kéznél.
— Ism ét olcsóbb le tt a  telefon. A Vesz

prém/ postafőnökség kOzli, hogy az eddig vasár
napokon felszámilott 80 fillér telefon pótdijat ju
nius 16.-a óta már nem számlázza a posta. így 
vasárnap ugyanolyan tarifa mellett lehet beszélni 
a vidékkel, mint a hét többi napjain. A táviratok 
vasárnapi pótdija már korábban megszűnt.

— „Szerelm i Összeesküvés" a cime L. 
Schucktng regényének. Égy asszony hosszú éve
ken át tragikus félreértés miatt maradt távol sze
relmétől, amíg aztán leánya s egy fiatal erdész
gyakornok ügyes .szerelmi Osszeesküvés*-sel ki 
nem derítik az igazságot és fölépítik az .öregek* 
boldogságát. Megjelent a Milliók KOnyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

Poloskát irt ciánnal
Fia che r S z -fe h é rv á r, Koaauth u. 6

olcsón, disskróten, 
garantáltan. 74 

Veszprémi megbízott: 
SchISgl, Rohonczy-tér 1. sz.

— Hamis pénz. Ilyenek forgalombahozása 
miatt már többször tett feljelentést a kir. ügyész
ségen a veszprémi postafőnökség. Tanácsos, ha a 
kOzOnség gonddal megnézi az átvett fémpénzt, 
üzletben pedig fém-, üveg- vagy keményfalapra 
dobja, mert a hamisítványt már a hangja elárulja. 
Az ólom 1 P-Os és 50 filléres puha és homályos 
színűek, a hamisított 2 P-Os színe pedig élénk 
ezüst és fénylő. Legtöbbször vOrOs bronz anyagot 
tartalmaznak, amely az ezüst futtatáson kikandikál 
a domború részeknél. De ez utóbbiak csengése 
elég jó. A hamis pénz legjobban a peremrajzról 
ismerhető fel, kivált egy jóval Összehasonlítva.

— Ali b a sa  m eg  a  kacsa  rep ü lő g ép en ! 
Minden gyermek felujjong, ha Az Én Ujsdgom-bwn 
olvassa a sok szép mesét, Babay József regényét, 
Horváth Margit versét, a kis cserkészek újabb 
tábori levelét, bábszínházi jeleneteit slb. A pécsi is
kolák dalos-ünnepéi,éröl Benedek Rózsi stb.irt. Há
rom szép képet közOl a kOnyvnapról is. Az Ért 
Újságom kiadóhivatala szívesen küld mutatványszá
mot; Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Előfizetési 
díj negyedévre 2 P.

— Párizsi és olaszországi tanulmányút.
A MEFHOSz Utazási és Idegenforgalmi Irodája 
julius 2.-án rendezi ezévi második, 15 napos 
rendkívüli kedvezményes tanulmányukét. Részvételi 
dij diákoknak 260, kísérőknek 300 P. A julius 1.-én 
induló 12 napos Velence—Firenze—Róma-i tanul
mányút résztvételi dija 245 P. Jelentkezni és ér
deklődni lehet (levélben is) a MEFHOSz Utazási 
Irodájában (Budapest, IX. Ferenc-kOrut 38. fsz. 2. 
Telefon 872-74.

— A h ires  bud aö rs i v irágszőnyeg  képét
hozza a Magyar Lányok legújabb száma. Tábori 
Piroska és Bibó Lajos elbeszélései, Dánielné Len
gyel Laura cikke, Palóczy Éva tOrténelkéje, Váradi 
Tibornak kínai színházi tudósítása, Reichard Pi
roska verse, Gombos miniszterelnök és Hóman 
miniszter a Magyar Lányok sátra előtt stb. van
nak a képekkel gazdagon illusztrált lapba, amely
hez csatolva van az .Otthonunk* c. melléklet is. 
A Magyar Lányok kiadóhivata szívesen küld mu
tatványszámot : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. Elő
fizetés negyedévre 4 P.

— Az á ro k b a  e se tt és  e ltö rte  a  gerincét. 
Tavasz Ferenc felsőőrei lakos Almádiban egy 
másfél méter mély árokba esett. Gerinctöréssel 
a veszprémi mentők a kórházba szállították.

— Ellopták  a  k e ré k p á r já t  Jung István 
veszprémi mészárossegédnek a Trommler-féle ven
déglőben volt dolga. Mire kiment, az ajtóhoz tá
masztott kerékpárját ismeretlen tettes elemelte.

— Lezuhant a Benedekhegyröl egy kis 
fiú. Trestyén Géza 11 éves veszprémi fiú a Szent 
Benedek-hegyen virágot szedett. Közben megcsú
szott s a Tobak-utcára zuhant. Koponya sérülés
sel, kéz- és lábtöréssel szállították a kórházba.

— Mezőtúron elfogtak egy veszprémi 
csalót. Ez év májusában BrBnnauer Vilmos 62 
éves csavargó dr. Kun Lajos veszprémi főrabbi fele
ségének nevében kicsalt egy vulkán bőröndöt 
Artner Sándornélól s azzal megszokott. Az öreg 
csavargót Mezőtúron a körözés alapján sikerült 
a rendőrségnek elfogni.

— Tűz, Pápáról jelentik: Mull szombaton 
éjjel HomokbOdögén Lampérth Sándor zsupptetős 
háza kigyulladt és elégett. Elégett még egy lakó
ház és löbb gazdasági eszkOz is. A 1600 P  kár 
biztosításból részben megtérül. A tüzet a kémény
be beépített tetőfa meggyulladása okozta.

— A mozi műsora. Ma szombaton (24.) és 
vasárnap (25.) a szezon legnagyobb eseménye, 
Gaál Franciska legújabb filmje: Csókol Veronika. 
Irta Noti Károly, rendezte Cári Boese, a „Paprika 
kisasszony* c. film rendezője. Gaál Francika part
nere : Paul HOrbiger. A pesti Fórum moziban már 
10 hete van műsoron és a fokozódó érdeklődés 
miatt még hetekig játsszák. Külön szenzációja a 
magyar duett, melyet Gaál Franciska és Piul 
HOrbiger énekelnek. Ezenkívül kisérő műsor és 
Magyar Híradó egészítik ki a mozi kimagasló mű
sorát. — Szerdán (28.) és csütörtökön (29.) — min
den előadáson mérsékelt helyárakkal — két sláger
film : Ezek a mai gyerekek, dráma 8 felvonásban. 
A főszerepekben; Maria Dressler, Jean Hersholt. 
Stan és Pan, mint szerelmes ördögök, németül be
szélő vigjátéka a két — balszerencséjükről ismert — 
filmkomikusnak 7 felvonásban. A filléres helyárak
nak mefelelő összeget a jOvő szombat-vasárnapi 
előadások jegyeinél visszatérítik. Az előadások kez
dete hétköznapokon fél 7 és 9, vasár- és ünnep
napokon 4, fél 7 és 9 órakor.



1933. junius 25. ESZPREMVARMEGYE
_  F ö lak asz to tták  m agukat. Pápáról je

lentik : Vajda Imre 75 éves vanyolai fOldmives a 
saját pajtijában fölakasztotta magit és mire észre
vették meghalt. Életuntáig volt az oka öngyikos- 
ságának.

Zlrcről jelentik: Herbszt Ferenc 30 éves 
kardosréti cserepessegéd. Tés község határiban, 
egy utszéli fára felakasztotta magát. Mire a járó
kelők észrevették, már meghalt.

— H árom  évi (egyház  c s a lá s é r t  Károly 
Ferenc ISbszOrOsen büntetett gyulafirátóti asztalos- 
segéd , aki most is (egyházban tölti büntetését, 
még a mull évben Veszprémben és környékén 
különbőzé csalásokat követelt el. A veszprémi tör
vényszék hat rendbeli csalásért 3 évi (egyházra 
ítélte.

KÖZG A ZD A SÁ G .
H ogyan  véd ek ezzék  a  g a zd a  

a z  u z so rá so k  e llen ?
A gazdaközönség körében úgy a pénzzel, 

mint az áruhitellel űzött uzsora, a mezőgazdasági 
munkásság körében pedig a munkásoknak kiköl
csönzött gabonával Űzött uzsora nagymértékben 
szedi áldozatait. Ennek megakadályozása céljából a 
földművelési miniszter rendeletet intézett valamenyi 
hatósághoz, hogy oktassák ki a gazdatársadalmat 
az uzsora elleni törvényről, illetőleg a védekezés 
megfelelő módjáról. Hogy tehát mindenkinek mód
jában álljon érdekeinek védelmére az őt szoron
gató uzsorás ellen a törvényes lépéseket megtenni, 
alábbiakban röviden ismertetjük a legszükségesebb 
tudnivalókat, megjegyezve, hogy felvilágosítást, ta
nácsot bárkinek készséggel nyújt a Veszptémvár- 
mtgyel Gazdasági Egyesület.

Kiuzsorázás miatt panaszkodhatik az, akinek 
szorult vagy függő helyzetét felhasználták arra, 
hogy megkárosítsák. Ha az uzsorás olyan szol
gáltatást köt ki magának, amely feltűnően többet 
ér, mint az, amit ő ad. A kiuzsorázott visszaköve
telheti azt, vagy annak értékéi, amit az uzsorás
nak adott, kamatot is követelhet, ha többet adott 
az uzsorásnak, mint amennyit tőle kapott, ezen
kívül kárának megtérítéséi is kívánhatja. Viszont 
a kiuzsorázott is tartozik visszaadni, amit az uzso
rástól kapott, illetve annak ellenértékét, de ha azt 
hibáján kívül elvesztette, visszatérítéssel nem tar
tozik. A kiuzsorázottnak a bíróság a visszatérítésre 
halasztást adhat és megengedheti, hogy részletek
ben törlesszen, kivételesen elengedheti tarlozásál 
vagy ennek egy részét.

Ha az uzsorás váltót vagy eféle okiratot 
veti, a kiuzsorázott azt visszakövetelheti, ha pedig 
az már nincB nála, követelheti, hogy helyezze
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birói létéibe azt az összeget, amiről a váltó vagy 
okirat szól; és ezenfelül még olyan összeget is, 
amiből, ha majd a kiuzsorázotton a vá'tót behajt
ják, a kár megtérülhet Ha az uzsorás zálogot vett, 
vagy valaki a kiuzsorázásnál kezességet vállalt, a 
a zálogot vissza kell adni, a kezesség pedig ér
vénytelen. A kiuzsorázott az uzsorás ellen a kir. 
ügyészségnél, a járásbiróságnál, a községi elöl
járóságnál, a rendőrségnél vagy csendőrségnéi 
feljelentést tehet, egyúttal a büntető eljárásban ér
vényesítheti követelését is. Az, aki az uzsorástól 
a követelést álveszi és ha tudja annak körülmé
nyeit és azt mégis érvényesíti, büntetés alá esik.

(Folyt, köv.)

* Schandl Károly előadása az OKH köz
gyűlésén. Az Orsz. Közponli Hilelszövetkezet 
szerdán tartotta Bpesten réves közgyűlését, amelyen 
megjelent Gömbös Gyű a miniszterelnök is, aki 
oh nagy beszédet mondóit. Ezt megelőzőleg dr. 
Schandl Károly ny. államtitkár a devecseri kerület 
képviselője, az OKH alelnök-vezérigazgatója tartott 
nagyértékü előadást .Szövetkezeteink gazdasági 
válságban* címmel. Hangoztatta, hogy a hitelszövet
kezetek már öt évvel ezelőlt megkezdették a gaz
dasági válság elleni küzdelmet, amikor propagan
dát indítottak a szövetkezeti tőkének az önsegély 
elve alapján való gyarapítása érdekében, amely 
mozgalom eredményekép a hitelszövetkezetek for
gótőkéje 49 millió P-ről 81 millió P-re emelkedett. 
A gazdaadósságok kamatkedvezményére vonatkozó 
vaslat az OKHból indult ki és igen jellemző, 
hogy a hitelszövetkezetek legújabb fejlődési adatai 
azt mutatják, hogy a falusi és földmivelő polgár
ság a válság ellenére változatlan és rendíthetetlen 
bizalommal viseltetik a hitelszövetkezet iránt. Végül 
határozati javaslatot terjesztett elő, amelyben a kong
resszus a kimondotta, hogy a hitelszövetkezeteknek 
gazdasági válsággal szemben való védelme és a gaz
dák megmentése érdekében szükségesnek tartja 
a központtal való további együttműködést és a 
mezőgazdasági értékesítés szövetkezeti megszer
vezését.

* A balaton i üdülőhelyek vasárnap i z á r
ó rá ja . A kereskedelmi miniszter rendelele ér
telmében julius 1.-től szeptember 15.-ig a balatoni 
gyógy- és üdülőhelyek nyiliárusitásu üzletei közül 
azok, amelyek tulnyomórészben élelmiszereket, für
dő- és emléktárgyakat árusítanak, vasár- és ünnep
napokokon reggel 7 tői déli 12 óráig tarthatnak 
nyitva. Azzal azonban, hogy d. e. 10 óra után csak 
élelmicikkeket, fürdő- és emléktárgyakat szabad 
kiszolgáltatniuk.

* A káliszappan és rézkénpor házi ké
szítését ismerteti a Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket közöl még a takarékos 
szőlőpermetezésről, a kaliforniai paizsletü nyári Ir
tásáról, a gyümölcs ritkításáról, szedéséről és cso
magolásáról, a kiültetett szőlőoltványok kezeléséről, 
a lótetü irtásáról, a rózsa összes fontosabb beleg- 
aégeiről, a sárgadinnye nyeséséről, az esős Idő
ben való permetezésről stb. A dúsan Illusztrált 
két lapból egy alkalommal e lapra való hivatko
zással a Növényvé delem kiadóhivatala (Budapest, 
FOldmivelésügyi Minisztérium) díjtalanul küld mu
tatványszámot.

* A M ezőgazdasági K am ara közgyűlése.
A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara junius
27..én kedden d. e. 10 órakor az idén Szom
bathelyen, a vármegyeháza nagytermében tartja 
XXI. rendes közgyűlését, amelynek tárgysorozata 
a következő: 1. Elnöki bejelentések, megnyitó, 
üdvözlések. 2. Állásfoglalás a gazdaadósságok rende
zése tárgyában. 3. Az 1932. évi működési jelentés. 
4. Az 1932. évi zárószámadások. 5. Az 1933. évi 
költségvetés. 6. Vagyonjogi és peres ügyek. 7. 
Munkásügyi szakosztály javaslatai. 8. Tagsági he
lyek betöltése. 9. Indítványok.

* Felvétel a  pápai m ezőgazdaság i szak
iskolába. A pápai m. kir. mezőgazdasági szak
iskolába a felvételek a jelentkezés sorrendjében 
megkezdődtek. Felvétetnek: 1. Kisgazdák fiai, kik 
legalább 4 elemi osztályt sikerrel végeztek s a 
szakiskola elvégzése után szüleik, vagy saját bir
tokukon gazdálkodnak. 2. Olyan ifjak, kik nagyobb 
gazdaságokban, mint altisztek (ispán, majorgazda, 
munkafelügyelő) óhajtanak elhelyezkedni. Részle
tes tájékoztatót és bővebb felvilágosítást a szakiskola 
igazgatósága ad.

■ 1 ■ ' ' *' ■ ■ ' i »

IR O D A LO M  és M Ű V É S Z E T .
(Aranyhomok.) Székely Tibor az, Uj Idák 

kiváló, fiatal munkatársa többek között a követke
zőket Írja Terescsényl György uj regényéről: Mai 
életünknek leghűbb tükre az elbeszélés. Ezért ol
vasótól és írótól egyaránt hálát és tiszteletet érde
mel az Uj Idők kiadója, aki felismerte a magyar 
novellairodalom megkülönböztetett értékét és M a
gyar Elbeszélők címen külön könyvsorozatot indí
tott, hogy élő irodalmunk legmegcsiszoltabb drága
kövei méltó foglalatban jelenjenek meg a közön
ség előtt. A sorozat első kötete, Terescsényi György 
Aranyhomok cimü könyve a Magyar Könyv nap
ján jelent meg. A könyvnap számos, értékes kiad
ványa között is megkülönböztetett sikert aratott. 
Terescsényi Oyörgy tehetsége a novelláiban is ép 
pen olyan eredeti és kilorrott, mint a regényeiben. 
A legsúlyosabb témákat választja, a legnehezeb
ben kifejezhető érzéseket és gondolatokat keresi. 
De az olvasó a legbravurosabb remekelés közben 
sem veszi észre, hogy az Író tehetsége milyen 
nehézségeket győzött le, mert Terescsényi egyszerű, 
sima mondataiban minden szó halálos biztonság
gal találja meg a maga helyét. Ez a látszólagoa

Egy modem h á ro m szo b ás  lakás
m ellékhelyiségekkel éa
kerthelyiséggel az Újtelepen,

Arany Jánosu.Sl.sz.
alatt augusztus l.-re kiadó. 
B ik S H B sIistB  azonnal is- 17a

Érdekli dal lehet I n .  Radiei tartóé, Kopácsi -stca I. s iá a .
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nyugodtság és könnyedség a szellemi és testi eré
nek egyformán a legcsalhataflanabb jele. Teres- 
csényi Vetró is  Vaszllij, az Áldozat, Aranyhomok 
dm ll elbeszélései: remekművek. Ma nincs nála 
méltóbb kOlfóje a magyar földnek, a magyar élet
nek, a mai magyar vergődésnek, amelyról énekel.

(A m agyar népdal.) Egy sereg híres, ma
gyar népdalnak fedi fel a szerzőjét dr. Major 
Ervin, amely kofákkal illusztráltan az Uj Idők
ben jelent meg. A magyar uricsaládok népszerű 
hetilapjában dr. MezO Ferenc, a szellemi olimpiász 
világbajnoka a mull században megindult nOi sport- 
mozgalom elsO harcosait ismerteti: Donner Kornél 
útleírást ad Uj Zélandról. A gazdag szépirodalmi 
részbOl kiemeljük Babay József kóllói kis regényéi, 
Terescsényi GyOrgy és Goszlonyi Ádám elbeszélé
seit, Alice Berend regényfolytatását, Ölbey Irén 
és SzOke Sándor verseit slb. Művészi képek és 
Ötletes fejlécek s a rovatok gazdagítják Herczeg 
Ferenc hetilapját. Az Uj Idők kiadóhivatala, Buda
pest, VI., Andrássy ut 16. bárkinek küld mutat
ványszámol, Előfizetés negyedévre 640  P, egyes 
szám ára 00 fillér.

(Az A rpádházl Boldog M argit Vegyes
k a r egyházi hangversenye.) Az Arpádházi(B. 
Margit Vegyeskar a múlt pénteken rendezte, a 
veszprémi székesegyházban, második egyházi hang
versenyét, amit a rádió ezévben is közvetítet'. A 
műsor nem volt olyan gazdag, mint a tavalyi és 
abban tóvárosi művész is csak egy szerepelt (ta
lán ez, vagy a rossz gazdasági viszonyok voltak 
az okai a csekélyebb érdeklődésnek is), a magas- 
szinvonalu számok azonban most is alkalmasak 
voltak a műélvezet felkeltésére. A templom harang
jainak zúgása vezette be az egyházi hanrversenyt, 
amelynek során Szikelyhidy Ferenc, az Operaház 
énekművésze Rossini „Missa solemnis'-ából a 
.Domine D eus'.l, majd Szabados „Fohász'-át 
adta elO ki.'orrolt művészettel. Azj utóbbi zenemű 
sok disszonanciája folytán azonban kevésbé volt 
alkalmas az ének finomságainak érvényesítésére, 
mint az elsfl. A vegyeskar, Kecskés Lajos karnagy 
kiváló vezetése mellett, ezúttal is szép tudásáról és 
fegyelmezettségéről tett bizonyságot. Kagerer .Szent 
Pál misé'-jéból a „Kirye“-t, ’a .G lóriá '-t a .Be- 
nedictus'-t és az .Agnus Dei“-t énekelte, majd 
Josquin des Pres-tóla .T u  solus, qui mirábilia“-t, 
és végül Pikéthy-tól a .Magyarok irnájá*-!. A 
.Szent Pál mise" igen előkelő és nehéz szerze
mény, 'amellyel vidéki kisebb dalárdának nem 
könnyű megbirkózni s a vegyeskar Önbizalmára 
vall, hogy erre mégis vállalkozott. Tagadhatatlan, 
hogy ezzel az egyházi hangversenyével is csak 
szaporította a vegyeskar eddig elért szép sikerei
nek számát. Az énekszámokat Kocsuba Elemér, a 
jeles zongorista kisérte orgonán, finoman. Végűi 
meg kell emlékeznünk Rltter LOrincrOI, a székes- 
egyház nagytehetségű, kitünó karnagyáról, aki a 
műsort Grube .Pastoral Praeludium*-ával nyitotta 
meg és Kern .PostludiunT-ával zárta be. Mind
két mű remekszép zenei alkotás, de csak akkor 
érvényesének hanghatásaik, ha az orgona olyan 
mesterének keze alól kerülnek ki, mint Ritter Lő
rinc, aki; mikor játszik, valósággal együtt él búgó 
hangszerével.

(S zínészet Zircen.) Zlrcről jelentik: Halmi 
lenó szinigazgató !8;iagból álló kiváló társulatával 
Kisbérről Zircre érkezeti és csűtOrtOkOn megkezdte 
előadásait.

(G yerm ekdal-gyűjtési p á ly á za t)  A nép 
kOrében élfl a már-már veszendőbe menfl gyermek
dalok és játékok Összegyűjtésére nagyszabású akció 
indult meg. Az ennek keretében hirdetett pályáza
ton a legszebb népi eredetű a eddig nyomtatásban 
meg nem jelent gyermekjálék-dal beküldője 100 P  
első is  50  P  második dijat nyer. A pályázatra be
küldendő népi dallamokat úgy kell lejegyezni, 
hogy a végsó hang az egyvonalas .g "  hang le
n e n .  A bírálóbizottság tagjai: Bartók Béla és 
Kodály Zoltán zeneművészeti főiskolai tanárok, 
valamint a Magyar Kórus és az Énekszó zenei 
folyóiratok szerkesztősége. Az utóbbinak címére: 
Budapest, I ,  Fery Oszkár utca 55 küldendők be 
augusztus 2 a - ig a pályázatok. Az eredményt és a 
beérkezett legértékesebb dallamokat az Énekszó 
énekpedagógiai folyóirat ez évi szeptemberi száma 
kOzli. Ugyaninnen kérhető a pályázat feltételeinek 
részletes leírása is.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

H A SZN Á LT

TA N K Ö N Y V E K E T
a l e g m a g a s a b b  árba n  veszek.

F O D O R  könyvkereskedés.

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 67

Ju tá n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u 6 óra után helyszínen lehet.

T E S T E D Z É S .
o L abdarúgás. A Kinizsi Pápán a győri 

II. kér. SC-vel játszotta utolsó bajnoki mérkőzésit 
ás megérdemelten 3 :0  (2:0) arányban győzött, 
A Kinizsi tartalékos csapata a rossz tavaszi kez
dés után a befejező mérkőzésen mutatta meg, hogy 
sorozatos veresége érdemtelen volt. Minden csapat
részében jobb volt ellenfelénél s minden játékosa 
dicséretet érdemel. Gólszerzők: Bősze, Tarr, Tóth. 
B iró : Kiss. — Székésfehérvárott a Siófoki IE 
szenvedett minimális 3 :2  (3 :2) arányú vereséget 
az ARAK csapatától. A siófoki csapat lelkes já'é- 
kával a döntetlen eredményt érdemelte volna ki. 
A siófoki csapat gólszerzője Armand (2). B iró : 
Szirbek. — Megyebeli csapataink nagy része a baj
noki szezon befejezésével rövid pihenőt tart. (t. I.)

Rádiók, Írógépek réssletfizetésre Fodornál!

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

401— 1933. Ik. szám.

Á rverési h irdetm ény  kivonat.
Mészáros Sándor végrehajtalónak özv. Dob- 

rovszky Andorné szül. Mészáros Irma, utóbb férj. 
Ozv. Weszely Józsefné végrehajtási szenvedóellenin
dított végrehajtási ügyében a telekkOnnyvi hatóság 
a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a 
végrehajtási árverési, 463 P tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végeit, a veszprémi kir. járásbíró
ság területén levő, Vörösberény községben fekvő 
s a vörösberényi 257. sz. Ilkvi betűben A I. 1—4 
sor, 2199, 2200., 2101, 2202. hrjzi sz. a. felvett, 
özv. Dobrovszky Andorné szül. Mészáros Irma 
nevén álló jószágtestre (szőlő, ré t ház 277. sz. a. 
a vöröshegy dűlőben) 1461 P 50 f. kikiáltási 
árban. Az árverés nem érinti a C. 1. sorszám alatt 
1746/1917. sz. végzéssel Mészáros Gyula sere
gélyes! lakos javára bekebelezett holtigtartó haszon- 
élvezeti jogot.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Vö
rösberény községházánál megtartására 1933. évi 
ju llus hó  11. nap jának  déle lő tt 9 ó rá já t tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 
150. §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehaj
tató érdekében 1311 P 39 f-nél alacsonyabb áron 
Knazovitzky Béla csatlakozott végrehajtó érdekében 
1774 P 75 f. árnál aracsonyabb áron eladni nem 
lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 */«-4t készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározol! ár
folyammal számitotl óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elöle- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t,-c. 147, 150, 170. 
§ § ,  1908: XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. évi január hó 17.
A kiadmány hiteléül: D r. U ngváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. eleinek,
tlkvezetó 175

Nyomaton Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

A nyakönyv.
Születés: Kelner Antal városi tűzoltó és Eppinger 

Mária leánya Anna Erzsébet, r. k. — Horváth Géza ny. 
máv. kocsirendező és Novák Katalin fia György, r. k. —! 
Sárközi István máv. fűtöházi munkás és Kovács Piro.ka 
fia József, r. k. — Rácz Lajos máv. pályamunkás és Holz- 
hauser Róza fia Lajos Ferenc, r. k. — Juhász Gyula kő- 
müves-s. és Lupán Teréz fia Gyula. r. k. — Szlávik Fe
renc kőmiives-t. és Vági Mária fia József, r. k. — Lennert 
Mihály fuvaros és Csikász Katalin leánya Mária Éva Pi
roska, r. k. — Vörös György napsz. és Molnár Zsófia leá
nya Margit, ref. — Stern Ármin fogtehnikus és Singer Irén 
leánya Edit, izr.

Halálozás: Husvéth Sándor borbély-s. 29 é., r. k .__
Bolla János ny. tszéki fogházőr 76 é., ref. — Torma Jó
zsef ny. máv. segédtiszt 59 é., r. k. — özv. Pintér Jó
zsefné Kozma Zsófia 67 é., ref. — Havlik Árpád napsz. 
51 é., r. k. — Tavaszi Rozália 1 h., r. k.

Házasság: Somodi Pál sajtmester és Németh Margit 
ref. — Heine Albert m. kir. vámszaki tiszt r. k. és Gö- 
möry Mária Irén ev.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

406— 1933. tk. sz.

Á rv e ré s i  h ird e tm én y  k ivonat.
Dr. Kronfeld Lajos végrehajtalónak Kreiner 

Ferenc és neje, Pilcz Erzsébet végrehajtást szenve
dő ellen inditolt végrehajtási ügyében a Ilkvi ható
ság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli 
a végrehajtási árverést 100 P tőkekövetelés és járu
lékai behajlása végeit, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levő, Szentgál községben fekvő s a szent- 
gáli 6910 sz. tlkvben A fl. sor, 3673 7 hrjzi sz. a. 
felveit, Kreiner Ferenc és neje, Pilcz Erzsébet 
nevén álló ingatlanra (szántó és rét a szénégető
ben) 340 P kikiáltási árban ; u. ezen tlkvben Af2. 
sor, 3673j 16. hrjzi sz. alatt felvett ugyanazok nevén 
álló ingatlanra (szántó és rét ugyanott) 866 P  
50 f. kikiállási árban ; u. ezen tlkvben A+3. sor, 
3673j25, hrjzi sz. a. felvett ugyanazok nevén álló 
ingatlanra (szánló és rét ugyanotl) 330 P 50 f. 
kikiáltási árban ; u. ezen tlkvben Af4. sor, 3673 34. 
hrjzi sz. a. felvett ugyanazok nevén álló ingat
lanra (szántó és rél ugyanod) 117 P 50 f. kikiál
tási árban ; a szentgili 6058. sz. tlkvben A fl. sor, 
4896. hrjzi sz. a. felvett ingatlanból Kreiner Ferenc 
nevén álló 1 ,,-ed részre (erdő a fekvő XIII. dűlőben) 
57 P  73 f. kikiáltási árban ; a szenlgáli 6029. sz. 
tlkvben A fl. sor, 4899. hrjzi sz. a. felvett ingat
lanból Kreiner Eerenc nevén álló ’|I7,-ad  részre 
(erdő ugyanott) 67 P 65 f. kikiáltási árban; a 
városlódi 1815. sz. tlkvben A fl. sor, 1021— 1022[4. 
sz. a felveti ingatlanból Kreiner Ferenc nevén álló 
fele részié (szánló es rél Csehbányán) 695 P 95 f. 
kikiáltási á rban ; a városlódi 2054. sz. tlkvben 
A fl. sor, 1021— 1022,95. hrjzi sz. a. felveti, Krei- 
ner Ferenc és neje, Pilcz Erzsébet nevén álló in
gatlanra (szántó és rél Csehbányán) 100 P kiki
állási árban.

A Ilkvi hatóság az árverésnek Szentgál köz
ségházánál megtartására 1933. évi ju llu s  hó  20. 
nap ján ak  dé le lő tt 9 ó rá já t, a városlódi ingat
lanokra nézve Városlőd községházánál megtar
tására 1933. évi ju llu s  19. n ap ján ak  dé le lő tt 
9 ó rá já t tűzi ki és az árverési feltételeket az 
1881: LX. l.-c. 150. §-a alapján a következőkben 
állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehaj
tató érdekében 3524 P 70 f.-nél alacsonyabb áron 
Kislőd Vidéki Hilelszövetkezet, mint az OKH tagja 
bej. cég csatlakozott végrehajtató érdekében a kiki
áltási ár 2|, ánál alacsonyabb áron eladni nem lehel.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. §-ában meghalározolt árfolyammal 
számitotl óvapékképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
leiéibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a. 
kiküldöttnek áladni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX. L-c. 147., 150., 170. §§. 1908 :XLL.
I.-C. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiállási árnál ms- 
gasabb igérelet lett, ha többet ígérni senki sem. 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár: 
ugyanannyi azázalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. január 20.
A kiadmány hiteléül:

Heller a. k. D r. U ngváry a. k.
tlkwezefó. 177 kir. járásbíróság! alelnek.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vármegyében.

Laptulajdonos a  .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállala L


