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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni Őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

A korm ányzói jo g
k ö r kiterjesztése.

Mielőtt az országgyűlés nyári szünetét 
megkezdené, egy oly fontos törvényjavaslat Ie- 
tárgyalása vált szükségessé, melynek a  magyar 
törvénykönyvbe való iktatását bizonyára helyes
léssel és megnyugvással fogadja az egész ország 
közvéleménye. A szóbanforgó törvényjavaslat 
a z  alkotm ányosság helyreállításáról és az állami 
fóhatalom  ideiglenes rendezéséről szóló 1920. 
évi 1. te. 13. szakaszának újabb módosításáról 
intézkedik s ez a  hivatalos cim tulajdonképen i 
azt jelenti, hogy az országgyűlés újból sza- j 
bályozni kívánja Magyarország kormányzójának 
az  országgyűlés elnapolására, berekesztésére 
és  feloszlatására vonatkozó jogát. Mindeddig 
ugyanis az volt a  helyzet, hogy a  fennálló tör
vény értelmében a kormányzót ugyan megillette 
a  király házfeloszlató és berekesztő joga, azon
ban  az  országyűlést csak harminc napra napol
hatta  el. A jelenlegi szabályozásnak az a  célja, 
hogy a  kormányzónak ezt a jogát ugyanolyan 
mértékre terjessze ki, mint amiyen mértékben ez 
a  jog a  királyt megillette, akivel szemben — m a
gasalkotm ányjogi helyzetéhez méltóan — semmi
féle ilyen időbeli korlátozás nem állott fenn. j 
Alkotmánytörvényeink értelmében a királyt az !

elnapolás fekintetében csak az a körülmény 
korlátozta, hogy úgy az országgyűlés feloszla
tása, mint elnapolása esetén oty időpontba kel
lett összehívnia az országgyűlést, hogy az az 
állami költségvetést és zárszámadásokat idejé- 
den letárgyalhassa.

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a kormányzó 
elnapolási jogának ez a korlátozása nemcsak 
az ősi magyar alkotmány szellemét sértette, 
mely szerint — mint például Hunyadi János 
kormányzósága esetén — a kormányzót ugyan
azok a jogok illetik, mint a királyt, hanem az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján teljesen cél
szerűtlennek és a mai viszonyokkal össze nem 
egyeztethetőnek bizonyult. A törvényjavaslat in
dokolása helyesen hivatkozik arra, hogy a  jelen
legi súlyos gazdasági válság idején a  kormány
zat munkáját és idejét nem annyira a parlament 
hatáskörébe tartozó törvényalkotási tevékeny
ség, mint inkább a  különleges viszonyok által 

; szükségelt és halasztást nem tűrő kormányzati 
| intézkedések foglalják le.

Miután az országgyűlési ülésszakok alatt 
az egyes minisztereknek állandóan részt kell 
venniök nemcsak a képviselőhöz és a felsőház 
ülésein, hanem az egyes bizottságok tanácsko
zásain is, kétségtelen, hogy igen gyakran nagy- 
fontosságú és sürgős kormányzati intézkedések 
éppen amiatt szenvednek késedelmet, mert a 
kormányzat tagjainak idejét és tevékenységét 
a  törvényhozási m unkában való részvétel köti 
le. M indenképen kívánatos tehát, hogy az or
szággyűlés harminc napnál hosszabb időre el
napolható legyen, mert csak az államfő elna
polási jogának kiterjesztésével lehet oly parla
menti szünetet biztosítani, amely a kormányzat

részére a  felmerült fontos kérdésekben való za
vartalan elmélyedést és a  sürgős intézkedések 
keresztülvitelét lehetővé teszi. Az élet ma nap- 
ról-napra. sőt óráról-órára uj és sürgős felada
tok elé állítja az ország hivatott vezetőit s min
denki előtt nyilvánvaló, hogy ezeket a fel
adatokat nem mindig lehet a  kellő és a hely
zetnek megfelelő gyorsasággal a törvényhozás 

| nehézkesebb gépezetével megoldani. A cél pe
dig a mai válságos viszonyok között igazán 
csak az lehet, hogy a  kormány eredményes 

i és az ország közállapotainak megjavítását célzó 
munkája elől minden akadály, tehát az olyan 
alkotmányjogi akadály is elhárittassék, mely
nek célszerütlensége már régen bebizonyult 
és amely — miként fentebb említettük — a  
magyar jog és a magyar hagyomány szellemé
vel sem egyezik.

Meg vagyunk győződve, hogy az ország 
közvéleménye, mely elsősorban gyors, sikeres 
és célhozvezető intézkedéseket vár a  kormány
tól, osztatlan helyesléssel és megnyugvással 
fogadja a  kormányzói jogkör kiterjesztésére 
vonatkozó javaslat törvénybe iktatását. Meg 
vagyunk győződve arról is, hogy a nemzeti 
közvéleménynek ez az osztatlan helyeslése 
nemcsak a fenti, gyakorlati irányú meggondo
lásokból, hanem abból a határtalan hódolat
ból, tiszteletből és szeretetből is fakad, mellyel 
az ország népe vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzójának alakját körül
veszi, aki immár közel másfél évtizede — 
mégpedig a magyar történelem egyik legnehe
zebb korszakában — előrelátó bölcseséggel és 
biztos kézzel irányítja ennek a  sokat hánytatott 
nemzetnek sorsát.

Áhitat.
Szépen szól a Mátyás-templom harangja. 
Hangja lelkem mindig úgy elragadja. 
Felviszi az Ur szent trónja elébe,
Szinte érzem, hogy ott állok Előtte.
Hálát adok mindenért, amit adott.
Ha jót adott, — akkor is ha bánatot.
Mert a bánat nemesíti lelkünket,
Űröm ad kitartó munkához kedvet.
Kinek bánat töltötte be a szivét,”
Keresse fel a természet szép ölét!
Bámulja a Teremtőt nagy müvében, 
Bizonyára áhítat kél lelkében.
Hallgassa a harangot, ha megkondul.
Jó lélek ilyenkor Istenre gondol.
S ki e percet igaz hittel átérzi,
Az lelkének nyugodalmát eléri.

Budapest. özv. Varflyas Endréné

A főnyeremény.
Irta W alla Iván.

A kis vidéki vedlett, füstös kávéházban alig ült 
egy-két ember. A kávés, Baumgarlner ur, az egyik 
sarokban szundikált, széles, idomtalan kezeit szé
pen gömbölyödő pocakján nyugtatva. Lajos, a 
pincér, a másik sarokban, fakult fekete kabátban, 

iszkos, gyűrött ingben a legyeket kergette a két- 
etes tortaszeletekről. Az elhomályosodolt, füstös 

tükör alatt trónolt Mici, a felirónfl, kissé elhízott 
festetthaju szőkeség. Ha mosolygott, elövillant leg
főbb büszkesége, anyagi jóiéiról tanúskodó, három 
valódi békebeli arany foga. Az öreg nyugalmazott

j hadbíró, akinek a szomszédban kis birtoka volt, 
el is nevezte Micit „Morgenstunde*-nak. Mivel 
hogy „Morgenstunde hat Gold im Munde".

— Lajos! Kártyát! — rendelkezett az egyik 
asztalnál Krézli, az uradalmi segédtiszt, a kávéház 
egyik törzsvendége.

Hárman ültek rendesen ennél az asztalnál, 
— mely gyufatarlójában büszkén viselte a legyek
től emlékpontokkal ellátott .Foglalt” táblát. — 
Krézli, a segédliszt, Pacsula, a gyógyszer észsegéd 
és Herczeg, a könyvelő a Népbankból.

Herczeg ma még nem volt ott, mivel tovább 
kellett dolgoznia a Népbankban, mert igazgató- 
sági ülés előtt állottak.

Krézli és Pacsula, miután befejezte harmad
szori elolvasását annak a képes hetilapnak, amit 
két hét elölt egy győri lókupec tévedésből ottfe
lejtett, Pacsula ahelyett, hogy kiradírozzák és újra 
megfejtsék a keresztrejtvényt, inkább egy kis dart- 
lit indítványozott, ami Krézlinél élénk helyeslésre 
talált.

Hozta is már Lajos a kártyát. Nem éppen 
újat, de azért még vita nélkül el lehetett dönleni, 
hogy a kihívott kártya zöld felső-e vagy piros 
király.

Egy ilyen darlli parti nagy esemény volt. 
Összeült az egész kávéház kibicelni. Még Baum- 
gartner ur is megmozdult a sarokban és odament 
kegyes jóindulattal nézni a játékot. Mert hát a 
kávésnak kártyatekintélynek kell lennie I Es Baum- 
gartner urnái nem hiányoztak az előfeltételek: 
egyszer már eljátszotta ferblin a fél vagyonát.

Érdekes volt a játék, izgultak a kibicek. Még 
Mici is oda-oda figyelt egy-egy izgalmasabb 
pillanatban, nem törődve azzal, hogy közben nem 
hallja azokat az ékes szavakat, amelyekkel Brust

ur, a nagy cipőpaszta gyár utazója, meggyőzni 
igyekszik őt, hogy a modern ember csak az önzet
len szerelem híve le et.

Közben megérkezett Herczeg. Mentegetőzött 
barátai előtt, hogy sokáig dolgozott a bankban, 
meg beugrott egy percre menyasszonyához is. De 
most már végre itt van. Inni szeretne egy jó me
leg kávét. í s  kérdőleg nézett Baumgartner urra, 
hogy mit szól ehhez, ugyanis nyolc kávéval már 
tartozott, meg a hozzávaló tizenhat zsemlével. 
Baumgartner azonban ma jó hangulatban volt és 
ő maga rendelkezett:

— Lajos! A Herczeg urnák félbarna csésze, 
hab, két sütemény.

A habot persze nem kellett komolyan venni. 
Az öreg Róza néni addig mesterkedett a konyhá
ban a tejjel, mig habos lett a teteje, mint az ál
lott sörnek. Ez volt a hab.

jó nem volt a kávé, de meleg volt, Herczeg 
meg alaposan éhes volt, hát hamarosan bekana
lazta a beleapritott zsemlékkel egyetemben. Aztán 
elövette a dóznit, sodort magának egy cigarettát, 
amúgy takarékosan, behajtva a papír keskenyebbik 
szélét, hogy rövidebb legyen, beleszuita rövid kis 
megyfaszipkájába és rágyújtott, ügy érezte magát, 
hogy a török pasa sem különben.

Az ilyen sodrott cigaretta egyébként nagyon 
ravasz dolog. Jobb igy a dohány, mint a töltött 
cigarettában, meg aztán nem tudják, hogy hány- 
filléres cigarettát s z í v  az ember, mint a kész ci
garettánál. Herczeg anyagi viszonyai megkívánták 
ezt a kis ravaszkodá&t, nemcsak a cigarettában, 
hanem egyebekben is. Ö is azok közé tartozott, 
akik bátran használhatták azt az elcsépelt, kétér
telmű mondást, hogy: „Nálam a pénz a leg
kevesebb.” (Folyt, köv.)
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Egy üveg

k m a n ü i
Mingig otthon legyen, 
Hogy ha szükség van rá, 
Gyorsan segíthessen!

Igm áaái Miska*

Örömmel üdvözöljük tehát a  kormányzói 
jogkörnek ezt a  kiterjesztését, amely alkotmány- 
jogunk egyik régen érzett hiányát pótolja s 
egyben a  magyar kormány részére a  komoly, 
alkotó és zavartalan munka lehetőségeit te
remti meg.

A bécsi ut.
Róma, Berlin és Bécs jelzik a Gőmbös-kor- 

mány külpolitikájának irányvezelését s amint az 
események igazolják, helyes volt a megindulás, 
mett ím e: szabad az ut a magyar agrártermékek 
számára a kontinens belsejébe.

Ennek a ténynek óriási jelentőségét ebben a 
pillanatban talán még felmérni sem lehel, mert 
valósággal szigetvári kirohanással állunk szemben, 
azzal a különbséggel, hogy a vezér és népe nem 
bukott el, nem vérzett el a vár hidján. Ellenkező
leg. A több, mint tiz esztendőn állörhetetlen vám- 
sorompók közé szorított magyar nemzet Nyugat 
felé megtalálta a kivezető utat, amely a magyar 
gazdasági élet vérkeringésének fő vezetőcsatornája.

Magyarország, mint kifejezetten agrárállam, 
csak úgy tudja életét fenntartani, ha megfelelő 
piacokhoz jutva, termékeinek elhelyezést tud biz
tosítani. Már-már olt tartottunk, hogy valósággal 
zsírunkba fulladunk bele, amikor Gömbös Gyula 
— félretéve a múllak diplomáciai és tárgyalási 
stilusát — maga állt az ügyek élére és megoldásra 
vitte a nemzet legnagyobb gazdasági problémáit. 
Hogy egyebet ne említsünk, ma már lúd ja a gazda, 
mikor veiére még lábon áll, vagy learatásra vár, 
hogy annak értékesítésével kapcsolatban nem lesz
nek olyan nyomasztó gondjai, mint a múltban, 
mert Németország átveszi buzafeleslegünket, töb
bet, mint amennyire neki szüksége van, mert haj
landó ezeket a feleslegeket maga is értékesíteni 
összeköttetései révén. De itl van még minden a 
nyakunkon, a mull évi tengeri termésünk jó része, 
amely készletek szintén a németországi piacokra 
kerülnek. Idénycikkeink, mint amilyenek a zöldség
félék, gyüntölcsfeleslegeink, szintén piacot nyertek 
Németországban,

Ezek a tellek minden szónoklatnál szebben 
beszélnek. Amíg görcsösen ragaszkodik a kormány 
a nemzet önrendelkezési jogához s napról-napra 
öregbili tekintélyét a külpolitika minden vonalán, 
addig gazdaságilag olyan eredményeket hoz létre, 
amelyekért az elmúlt időkben hiába dolgoztak, 
ankéteztek, tárgyaltak és ülésezlek, — az ered
mény csak annyi lett, hogy tengeri kígyó vált a 
problémákból s búzánk és egyéb termékeink a 
nyakunkon maradlak.

A miniszterelnök bécsi utjának magyar han
gulati eleme már az első pillanatban kedvezőbb 
volt, mint a berlinié, mégis az ügy édekében 
hangsúlyoznunk kell, hogy a bécsi látogatás szer
ves része gazdaságilag a berlini ut gondolatának, 
melyek közé éket verni, avagy hozzájuk avatatlan 
kommentár! fűzni badarság lenne, mert mi mind 
a két testvér német nemzethez — a tradíciókhoz 
hiven — bensőséges barátsággal akarunk köze
ledni. Teljes tudatában vagyunk ugyanis annak, 
hogyha átmenetileg vannak is nézetedé ések Auszt
ria és Németország között, ezek maradandók nem 
lehetnek. Ha pedig elérkezik közöltük a kibékülés 
pillanata, mi nem lehetünk az a harmadik, aki a 
barátság körén kivtll maradunk.

A Duna medencéjének problémája ma már 
nem a mi kérdésünk csupán, hanem ezen fordul 
meg Európa békéje is. Mostanában nagy nemzet
közi értekezletek foglalkoznak a világ és Európa

népeinek ügyével és nem utolsó helyen kötnek ki 
Magyarország és Ausztria sorsánál.

Minket Ausztriához földrajzilag, gazdaságilag 
és történelmileg is évszázadok hagyományai fűz
nek. Lehetetlen, hogy az élei évszázadokra vissza
nyúló munkáját elmossa néhány esztendő meg
gondolatlan politikája. Mi őszinte barátsággal men
tünk Bécsbe, abban a tudatban, hogy kulcsponton 
állva, nélkülünk nem lehet megoldani Ausztria és 
Magyarország kérdését.

Ilyen nagyjelentőségű történél mi tények köze
pette lelkesebben pendül meg a kasza a magyar m e
zőgazda nép kezében, mert tudja, hogy vetésének 
immár elérkezett az aratási ideje: szabad az ut 
Nyugat felé.

Schandl Károly
a  falusi iskolák szünetének m egrövid ítéséért.

A vármegye közigazgatási bizottsága leg
utóbbi ülésén tárgyalta a belügyminiszternek azt 
a rendeletét, amely az elemi iskolák szünidejére 
vonatkozik.

Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a deve- 
cseri kerület képviselője szólott a kérdéshez és 
utalt arra, hogy azokban a falvakban, ahol közle
gelő nincs, általános a gazdáknak az a kívánsága, 
hogy legalább a felső osztályú növendékek az 
elemi iskolákban korábban megkezdhessék szün
idejüket. Közlegelő hijján minden kisgazda külön 
legelteti állatait és erre már a 10—11 éves gyer
mekeket is fel tudják használni. Kulturális szem
pontból előnyös a hosszabb ideig való oktatás, 
de az élet, különösen a mostani súlyos gazdasági 
viszonyok között, megköveteli, hogy a gazdasági 
éidekekkel is számoljunk. Más a helyzet az Al
földön és a Dunámul, ahol legtöbb helyen nincs 
közlegelő. Ezért szükségesnek tartja, hogy a szün
időre vonatkozó rendelkezések alkalmazkodjanak 
a dunántúli falvak gazeasági szükségleteihez. Jú
niusban a nagy kánikula idején különben is leg
többször képtelenség a gyermekek figyelmét lekötni 
8 a tanitói kar is azon az állásponton van, 
hogy a nagy gazdasági munkák idején ne kell
jen a növendékeket az iskolákban visszatartani. 
Külön kiemelte, hogy a falusi iskolákban sem a 
felekezetek, sem a községek nem ludják rendesen 
fizetni a tanitót s nagy baj, hogy a tanitói nyug
díjalap-tartozásokkal is esztendők óla hátralékban 
vannak.

Kihrtr Károly tanfelügyelő válaszában han
goztatta, hogy a törvény szerint mindama közsé
geknek, amelyek kellő indokolással kérik a tiz 
éven felüli gyermekek korábbi szabadságolásál, a 
tanfelügyelöség az engedélyt kivétel nélkül meg
adja. Most kell újabb hat esztendőre ezt a kérel
met előterjeszteni, eddig azonban a vármegye kö
zel négyszáz elemi iskolájából csak száz néhány 
kért szünidő meghosszabbítást. A községek három
negyed része nem él törvényadla jogával, de a 
még julius folyamán beérkéző kérelmeket is figye
lembe fogja venni. Majd a tanítók illetményeiről 
szólva, utalt arra, hogy a 400 P-nél nagyobb hát
ralékokat a kulluszkormány folyósította s a kér
déssel tovább is foglalkozik. Az 5—6 éve elmaradt 
nyugdíj-alap járulékokat a felekezetek majd aligha 
tudják befizetni.

| A  könyvirodalom  m á rk á s  m unkái 
olcsó áron kaphatók

FODOR FEREN C könyvkereskedésében.
Te k in tse  meg k ira k a ta im a t.

Fabinyi Tiha m ér
kereskedelm i m in iszte r ló toga- 
tása a Balatonnál és a Bakonyban

A Gömbös-kormány tagjai azt a nagyon 
életrevaló és eléggé nem dicsérhető szokást vet
ték föl, hogy személyesen igyekeznek meggyőződni 
az ország egyes vidékein fennálló állapotokról és 
közvetlenül szerzett tapasztalataik és benyomásaik 
alapján győződnek meg az esetleges intézkedéseket 
váró követelményekről. Csak az elmúlt napokban 
volt alkalma Veszprémmegyének a földművelésügyi 
minisztert, dunántúli szemleulja alkalmával, határai 
között tisztelni, most pedig dr. Fabinyi Tihamér, 
a kormány kereskedelemügyi minisztere kereste 
föl vármegyénket, mialatt a Balatont és a Bakonyt 
meglátogatta.

A kereskedelmi miniszter tegnap, pénteken 
estefelé autóval érkezeit Balatonkenesére, ahol már 
várták és fogadták dr. Kenesscy Pongrác főispán, 
dr. Horváth Lajos alispán, dr. Buda István enyingi 
főszolgabíró és a községi elöljáróság. A miniszter 
azért jött Kenesére, hogy a székesfővárosi üdülő
telepet megtekintse, azonkívül meggyőződés! sze
rezzen az ottani fürdőviszonyokről és a fürdőhely 
fejlődéséről is. A miniszter Kenéséről a Bakonyba 
hajtatott, ahol vacsorára és éjszakára Csetényben 
Holltscher Károly gazd. főtanácsosnak, a zirci ke
rület országgyűlési képviselőjének volt a vendége.

A miniszter ma, szombaton délelőtt Csetény- 
ből Zircre megy be, ahol megtekinti a Bakony 
vidékét, ebédre pedig dr. IVerner Adolf apát látja ven
dégül, Zirc után délután Balatonalmádit keresi föl, 
ahonnan folytatja körútját a Balaton mellett, hét
főn délelőtt pedig Siófok fürdőhelyet fogja meglá
togatni. A titkárával érkezett miniszternek Vesz- 
rémmegye területén a főispán és alispán is kísé
retében volt, illetve lesz.

Tisztújító és rendkívüli városi 
közgyűlés Veszprémben.
Nagy érdeklődés mellett szerdán délután 

töltötte be Veszprém város képviselőtestülete a 
megüresedett adóügyi {tanácsosi és egy adó- 
tiszti álláBt. A részleges tisztújító közgyül isen dr. 
Horváth Lajos alispán elnökölt, aki bejelentette, 
hogy a jelzett állásokra két-kél pályázat érkezett, 
időközben azonban egy-egy pályázó a pályázatát 
visszavonta. így mindkét állásra csak egy-egy pá
lyázó maradt: Biczi Károly h. adóügyi tanácsos 
és vitéz Szertncsés Gyula h. adótiszt. Nevezetteket 
a közgyűlés közfelkiáltással egyhangúlag meg is 
választotta, ezzel is bizonyságot adván eddigi 
érdemes munkásságuk megbecsülésének és irántuk 
osztatlanul megnyilatkozott rokonszenvének. A hi
vatalos eskü letétele után az alispán emelkedett 
szellemű, szép szavakban figyelmeztette a meg
választott tisztviselőket kötelességeikre, majd ezek 
nevében Biczt Kárcly mondott a beléjük helyezett 
bizalomért hálás köszönetét.

Rövid szünet után dr. Berky Miklós polgár- 
mester megnyitotta a rendkívüli városi közgyűlési 
s bejelentései során meleg szavakkal emlékezett 
meg Kránitz Kálmán, dr. Simon Oyörgy éa Csa- 
jághy Károly városi képviselőknek a közelmúltban 
történt kormányzói kilünletéséröl, amit az egybe
gyűltek viharos éljenzéssel és tapssal vettek tudo
másul. Bejelentette még a polgármester, hogy 
nyári szabadságát julius 17.-én kezdi meg.

Napirend előtt dr. Szűcs Imre indítványára 
az idősb és ifjabb Csomay Kálmánnak köszönetét 
mondtak a régóhajtott uszoda létesítéséért, majd a 
pásztorház berendezésének megépítését és a város 
ezévi közmunkaköltségvetését jóváhagyták.

Hosszabb vita csak a Korona-szálló bérbe
adásának ügyénél volt. A versenytárgyalási hir
detményre három ajánlat érkezeit: Hajdú Antal 
balatonalmádi és Bokrossy Elemér veszprémi la
kosoktól 8000, valamint Ferenczy János almádi 
lakostól 6000 P bérösszeggel. Valamennyien a 
fülőcsövek rendbehozását kívánták. A mostani bérlő, 
Stefanovszky Jenő pedig azt az ajánlatot tette, 
hogy október 31 -ig hajlandó bentmaradni a bér
letben, de csak 6000 P-ős béralapon. Az együttes 
bizottságok azt javasolták, hogy ne fogadják el 
egyik ajánlatot sem, hanem tataroztassák ki az 
épületet és írjanak ki uj pályázatot, addig pedig 
maradjon a bérletben Stefanovszky. Dr. Bertalan 
Imre, Szigethy Ferenc főszámvevő, dr. Horváth 
Béla főügyész, Kaufmann Mihály, Róna Sándor,



dr Karsay Sándor. Csajághy Károly, dr. Lengyel 
lenfl <• dr- Klss Ernfl vetlek résit a mintegy két 
órás vitában, amelynek éredményeképen végül a 
polgármesternek a it a javaslatát fogadták el, hogy 
egy kiküldendó biiottság vizsgálja meg, milyen 
tatarozások szükségesek, azok mennyibe kerülnek, 
majd egy sürgésen összehívott közgyűlésen dön
tenek a továbbiakról.

A kórház u| épületrészének üzembehelyezé
sével kapcsolatos munkák tárgyalása során elfo
gadták Rhé Gyulának azt az indítványát, hogy a 
Fégi kórházépület befejezetlen oromfalát is rendbe
hozatják.

A közgyűlés elhatározta még, hogy a mozi 
üzemvezetői állásra pályázatot hirdetnek, végül 
Oravetz Jenó v. pénztárost és Lecouve Endre pénzt, 
ellenőrt magasabb fizetési osztályba léptették elő. 
A tárgysorozat egyes pontjait dr. Nagy  László fő
jegyző, Szigethy Ferenc főszámvevő, Bokrossy Jenő 
műsz. tanácsos és dr. Tekeres Lajos I. aljegyző refe
rálták.

1933. julius 16.______________________ _

H Í R E K .
— Személyi hírek. D. Köpi Béla evangélikus 

püspök, a dunántúli ev. egyházkerület birtokán 
tölti nyári szabadságát. — Dr. Wernet Adolf zirci 
apát szerdán, mint a felsőház tagja, Bpesten részt- 
velt az országgyűlés koronaőrválasztó gyűlésen.— 
Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a devecseri 
kerület országgyűlési képviselője — mint értesü
lünk — a jövő héten Abbáziába utazik néhány 
heti üdülésre. — Csojthay Ferenc, a Budapesti 
Hírlap főszerkesztője, családjával zirci otthonába 
érkezett szokásos nyaralására.

— Rótt Nándor tizenhat éve veszprémi 
püspök. Julius 12.-én volt 16 esztendeje, hogy 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök a veszprémi róm. 
kát. egyházmegyét Istentől adott elhivatottsággal, 
bölcsen és szeretettel kormányozza. Az évfordulón 
a veszprémi székesegyházban hálaadó szentmise 
volt, amelyet dr. Simon C .űrgy preláluskanonok 
celebrált.

— Szlklay Jáno. m eggyógyult. Sokan 
nem is tudják, hogy dr. Sziklay János kormány- 
főtanácsos, a neves, veszprémi születésű iró Pün
kösdkor komolyan megbetegedett. Súlyos tüdóvér- 
zést kapott, amivel kórházba kelleti Bzállitani, ahol 
többhetes kezelés után annyira megjavult, hogy 
most már otthon lábadozik, szerető hitvese és leá
nya gondos ápolása mellett. Már fönn van, de 
természetesen vigyáznia kell magára. Örömmel 
közöljük ezt a hirt, éppoly örömmel, amilyen ag. 
godalommal hallgattuk el a betegségéi, amivel 
azonban Isten kegyelme folytán öreg kora ellenére 
is életerős szervezete sikeresen megküzdőit. És 
most a jó hirnek bizonyára velünk örül számos 
jóbarátja és tisztelője.

— Személyi változások a bencés- és 
piarista-rendekben. A pannonhalmi főapát a 
Szent Benedek rendben a jövő iskolai évre Vesz- 
prémmegyél érdeklőén a következő változásokat 
rendelte e l : Pápáról Esztergomba kerülnek dr. 
Balogh Albin házfőnök, gimn. igazgató hasonló 
minőségben és Németh Döme tanárnak; Pápára 
jönnek: Dobrovics Ágoston házfőnök-igazgatónak, 
Korbély Vince, Alfay Pongrác, Pállya Hubert, dr. 
Jámbor Mike és Juhász Gergely, mint tanárok ; 
Bakonybélbe kerülnek Kiss Szerafin és Bodorkás 
Gilbert. — A kegyes tanitárend főnöke a követ
kezőképen rendelkezett: Veszprémből Babos Dezső 
es Csonka Mihály Szegedre, Pintér Ferenc Nagy
kanizsára távoznak; Veszprémbe kerülnek Kor
csiák Ede Nagykanizsáról, Tasi Pál Debrecenből 
és Zanyi László Szegedről, valamint Politsek 
László világi tanár. Éberhardl Béla c. főigazgató 
Veszprémben nyugalomba megy.

— E vangélikus egyházm egyei közgyűlés. 
Pápáról jelentik: A veszprémi evangélikus egyház
megye szerdán tartotta évi közgyűlését Pápán. 
Takács Elek esperes, egyházi elnök a gyűlést 
nagyszabású beszéddel vezelie be, amelyben szár
nyaló szavakkal áldozott Luther Marion emlékének, 
születése 450. évfordulója alkalmából, Mihálv 
Sándor egyházm. felügyelő indítványára a beszé 
dél jegyzőkönyvbe iktatták, dr. Mohdcsy Lajos 
marcalgergelyi lelkész indítványára pedig a meg
nyitó beszednek Lutherra vonatkozó részét az egy
házmegye deklarációjának tekiniik és a jegyző
könyvben külön megörökítik. Az ezévben Sopron-
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H irek  a e a erké ssd za e m b o riril.
Aug 8.-án a dzsemborin tartják a nemzetek 

konferenciáját, amelyen Amerikát Waller Head é t 
James West képviselik. Jul. 25 -én Bpeatre érkezik 
• 1 7 ey G.ordon- a i. amerikai cserkész-szövetség fő

titkára s intézkedni fog az amerikai kontingensről, 
—- Az amerikai Columbia rádiótársaság aug. 6.-án 
d. u. 6 órakor Gödöllőről helyszíni közvetítést 
rendez. — A kenli cserkészek nagy bemutatásra 
készülnek 8 ennek francia—msgyar—német nyelvű 
plakátját 5000 példányban Magyarországon nyo
matják. Díszleteik egyrészét is itt szerzik be. — A 
norvég cserkészek 60 szájhármonikás zenekarral 
fognak szerepelni. — Az 50 főnyi spanyol kon
tingens aug. 2. án reggel 5 órakor francia kfllön- 
vonaltal érkezik Budapestre. — Oscar Leimgru- 
ber, a svájci államfő helyettese megtekintene a 
svájciak táborhelyéi a elragadtatással szólott az 
egész dzsemboriról. — Elkészült a cserkészrepü- 
lók Dongó-tipusu gyakorló vitorlázó gépe s befe
jezés elölt a .Karakán”, az ország legnagyobb 
telje8itményü vitorlázó gépe is. A Somzsál bánya
telep! cserkészek Zögling tipusu vitorlázó repülő
gépet építenek. — A kereesk. miniszter a dzsem
borira ugyanazt a kedvezményt adta meg a leven
téknek, mint a cserkészeknek.

bán tartandó egyházker. közgyűlésre kiküldölték 
Ihász Mihály, Molnár Gyula, Sokoray Bálint lel
készeket és Szupper Ernő, Rákóczi Boda László, 
dr. Huszár István világiakat. Obetki Vilmos ős 
küi felügyelőt egyházmegyei jegyzővé, dr. Huszár 
Istvánt másodügyésszé választották meg, akik a 
közgyűlés szine elölt letelték az esküt. Vitéz Dras- 
ktczy  István pápai felügyelő a lelkészi és tanilói 
karnak figyelmébe ajánlotta, hogy a mai nehéz 
időkben törekedjenek a lelkek kiegyensúlyozására 
és az evangélikus összetartás ápolására. Az espe
res nagy gonddal szerkesztett évi jelentéséi tudo
másul vélték. Ennek kapcsán dr. Zauner Róbert 
veszprémi felügyelő figyelemmel hallgatott taná
csokat adott az egyházi adóhátralékok behajtása 
körüli eljárást illetőleg. Majd az egyes bizottságok 
előadói tetiék meg jelentéseiket. A pápai gyüle
kezet zavaros ügyeinek kivizsgálására kiküldölték 
Hering János veszprémi lelkészt, dr. Zauner Ró
bert veszprémi felügyelőt és Sokoray Bálint szám
vevőszéki elnököl, akit e gyű és választott meg 
számvevőszéki elnökül. A jövő évi közgyűlés he
lyéül Veszprém városát tűzték ki.

— A p ápai refo rm átus egyházm egye 
közgyűlése. A pápai református egyháimegye 
julius 19.-én Pápán tartja éves közgyűléséi, amit 
18.-án az egyházm. különböző bizottságok ülései 
előznek meg.

— A M agyar Reform átus Diákok „Soli 
Deo G lória" Szövetsége julius 19.-től 24.-ig 
rendezi meg középiskolás leánykonferenciáját Ba
latonszárszón. Akik méltóképen akarják tölteni a 
nyarat, habozás nélkül csatlakozzanak a lelkes leány
csapathoz. Mindennemű kérdésre készséggel szol
gál felvilágosítással, a szövetség központjában, a 
vezetőség: Bpest, IX,, Ollői-ut 25. I. emelet.

— O lcsóbb lett a postaaufóbuszbérle t. 
A veszprémi postafőnökség közli, hogy a posta- 
vezérigazgalóság a bérelt autóbuszok diját kilo- 
méterenkint, az eddigi I P  helyett, 80 fillérben 
állapitolla meg.

— Romlott étel, ital, ha gyomrát elrontja,
Félpohár „Igmándi" gyorsan helyrshozza.
— A várm egyei klsgyülésen és a köz- 

igazgatási bizottságban m elegen ünnepelték 
a  k itün te te tt Kránitz Kálm án püspököt és 
Simon György prelátust. Szerdán deielőlt tar
totta a varmegyei törvényhatóság rendes kisgyü- 
Iését, uránná a közigazgatisi bizottság havi ülését. 
Mindkét gyüléjen dr. Kenessey Pongrác főispán 
elnökölt, aki a kisgyltlésen dr. Simon György 
prelálus-Kanonokról, mint a kisgyülés tagjáról, 
majd a közig, bizotífági ülésen Kránitz Kálmán 
félsz, püspök-nagyprépostról, a bizottság régi és 
„legszorgalmasabb” tágjáról bensöségleljes liángon 
emlékeseit meg abból az alkalomból, hogy a kor
mányzó ókét magas érdemrenddel tünlette ki. In
dítványára mindkét gyűlés jegyzőkönyvileg fejezte 
ki örömet a kitüntetések fölött. — Simon prelátus 
elfűglallsága miatt nem vehetett részt a kisgyüté - 
sen, igy öt távollétiben ünnepelték, Kránitz Kál
mán püspök azonban személyesen mondott köszö
netét a főispán szives megemlékezéséért és elhá
rítva magától az érdemeket, viszont kívánt a föis-
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pánnak erőt és egészséget díszes, de nehéz tiszte 
betöltéséhez. Az Asz főpapot telkesen megéljenez
ték. Ugyancsak meleg visszhangja volt a közig, 
bizottsági tagok között annak, amikor a főispán 
Csiba Mór pénzflgyigazgslót tényleges miniszteri 
tanácsossá történt kinevezése alkalmából melegen 
üdvözölte.

— Balatonm enti lelk ipásztorok . A vesz
prémi megyéspüspök dr. Mészáros Béla csurgói 
hittanári a nyári hónapokra Balatonkenesére küldte 
ki lelkipásztornak. — A dunántúli evangélikus 
püspök Nagy Gábor lovászpatonai segédlelkészt 
Szentanlalfára helyezte át a balalonvidéki fürdők 
lelki gondozására.

— Kormányzói e lism erés A kormányzó 
a belügyminiszter előterjesztésére megengedte, hogy 
dr. Cseh-Szombathy László egészségügyi tanácsos. 
Pápa város nyug. ügyvezető orvosának, sok évi 
érdemes szolgálatáért, elismerését ludtul adják.
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— M agyar Lányok. Bibó Lajos történelmi 
regénye folytatódik a Magyar Lányok uj arámé
ban, amely közel negyven ive  ajándékozza meg 
a  lányokat és anyákat kifogyhatatlan olvasnivaló
val. Csiky Mária, Jerome Klapka elbeszéléseit, 
Szederkényi Anna, Dánielné Lengyel Laura, Ru- 
zitska Mária és Tábori László cikkeit, Pálosy Éva 
vidám regényét, Vály Nagy Géza és Babay József 
verseit is megtaláljuk a lapban, lfj. Horthy Miklós, 
a  MUSz elnöke az úszásról nyilatkozik. A Magyar 
Lányok állandó melléklete az „Otthonunk-. Mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., András- 
ay-ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 P.

— Zoro Huru film je: A kit tartalékos a 
moziban szombat-vasárnap. Ugyanakkor még egy 
másik vígjáték : a Csókszüret. Szerda-csütörtökön, 
filléres helyárakkal, Richard Tauber nagy filmje: 
Hazug csókok. Szereplője ennek a filmnek Szőke 
Szakáll is.

— G yerm eknyaraltatás a  Bakonyban.
Zircről jelentik : A bpesti Regnum Marianum egy
házközség szegénysorsu gyermekei ismét megje
lentek a Bakonyban. Zirczen 23 kisleány helyez
kedett el Bakonyini Szontágh Irma tanítónő, Bodor 
Franciska és Bereczky Margit keresk. lanfolyamot 
végzett leányok, valamint Áugsburger Erzsébet ta- 
nitónőjelölt vezetése alatt. Főzőmamájuk Reinhof- 
fer Ferencné. Ingyen tejjel, fával és lakással az 
apáti ág látja el őket. Bakonyszombalbelyen pedig 
20 leányka van. Vezetőjük Riesz Margit hitoktatónő 
és egy tanitónöjelölt. Főzőmamájuk Bragós Ger- 
gelyné. Ezek a kislányok gróf Esterházy László 
földesur nemes szivének jótékonyságát élvezik.

— Uj ag rá ru jság . B iti Imre Boldizsár, a 
jelestollu, ambiciózus újságíró, aki az „Uj Barázda" 
c. napilapnak is sokáig munkatársa volt, julius 
1.-én A Rosta címmel elevenen szerkesztett agrár- 
politikai, társadalmi, mező- és közgazdasági heti
lapot inditolt. Az uj lap nagyszabású agrárpob'é- 
mákkal foglalkozik s több jónevü agrárvezér is irt 
az első számában. Szerkesztősége és kiadóhivatala 
Bpest, VII., Baross-tér 15. sz. alatt van.

— Négy csörgőkígyót ta lá lt a  szo b á já 
b an . Antoin Duval, Párizs leghíresebb divatterve
zőjének — aki jelenleg New-Yorkban taitózkodik 
— furcsa kalandja támadt. Este, amikor stúdiójába 
ment, négy csörgőkígyót talált szobájában. Lármát 
csapott, rendőr jött és akkor kiderült, hogy a négy 
csörgőkígyó a bronxi állatkertből szökött meg. 
Duval nevét nemcsak Párizsban, Londonban és 
New-Yorkban, hanem Budapesten is ismerik, mert 
ő rajzolja a Párisi Divat, a népszerű magyar di
vatlap luhakreációit.

—  A m atőrök figyelm ébe 1 Fényképezőgé
pek, film e k, le m e ze k , veg ysze rek  ée p ap íro k , 
a  legjobb g yá rtm á n yúa k  ó riá s i választékban  
kaphatók FODOR FER EN C foto -szakQ zletében  
V e szp ré m , S za b a d s á g -té r 3.

— A BESzKÁRt'dalosok V eszprém ben.
Kedves és szívesen látott vendége volt vasárnap 
és hétfőn székvárosunknak a BESzKÁRt 150 tagú 
ének- és zenekara, amely vasárnap délután érke
zett meg Tihany felől, ahol az uj tihanyi apát 
beiktatási ünnepélyén vettek részt. A dalosokat az 
állomáson a három veszprémi dalárda hatalmas 
küldöttsége és dr. Berky Miklós polgármester 
fogadta, aki szép beszédben, meleg szeretettel üd
vözölte a fővárosi vendégeket. A BESzKÁRt-dalo- 
sok az üdvözlésre stillszerüen dalban adták meg 
a választ s T hern: „Dalünnepen" c. müvét éne
kelték el hírnevükhöz méltó tudással. Majd a ka
tonás rendben felsorakozott, egyforma öltözetű 
dalosok impozáns bevonulása nyújtott szép látványt, 
amit a BESzKÁRt országoshirü zenekarának jól 
xikerült indulói teltek még élvezetesebbé. Este 7 
órakor a vendég dalosok kitünően sikerült hang
versenyt rendeztek a Rákóczi-téren, melynek szebb
nél szebb számai szűnni nem akaró tapsvihart 
aratlak a mintegy 1000 főnyi hallgatóság köré
ben. Utánna a dalárda lampionos szerenádot adott 
Berky Miklós polgármester tiszteletére, akit a 
vendégek nevében dr. Horváth Zoltán Ugyv. fő
titkár üdvözölt meleg szavakkal, amely figyelmet 
a  polgármester hasonló melegérzésü szavakkal !

köszönt meg. A Koronában, valamint a Hungáriá
ban elköltött vacsora után dr. Horváth Zoltán egy 
remekbe készült, hatalmas ezüslserleget nyújtott 
át daltestvéri izereletük és nagyrabecsülésük jeléül 
a királydijas Veszprémi Dalegyesület vezetőségé
nek, amelynek képviseletében Bertalan László törv. 
h. irodaigazgató, a királydijas dalárda titkára mon
dott igen szép beszédben köszönetét A BESzKÁRt 
dalosok hétfőn Veszprém nevezetességeit tekintet
ték meg és a látottakról, valamint a magyaros 
vendégszeretetről a legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkoztak. Délután 5 órakor búcsúztak el Vesz
prémtől a zenekar hangjai mellett sziveikben fe
lejthetetlen két nap kedves emlékével, aminek a 
megrendezéséből az érdem oroszlánrésze Müller 
Oszkárt a Pole. Dalegyesület agilis háznagyát
illeti meg.

— Az Én Ú jságom , a legnépszerűbb ma
gyar gyermeklap legújabb száma hét regényén, 
Babay József elbeszélésén és Marryat kapitány 
kedves történetén kívül valóságos kincsestára az 
ifjúságnak. A szines képek mellett Benedek Rózsi, 
Pálosy Éva, Tábori Pál, Laczkó Márta elbeszélé
sei és meséi, Farkas Imre és Bab bácsi versei, 
Z. tábori Piroska verses illemtana, valamint szá
mos érdekes rovat stb. egészítik ki a dustartalmu 
számot, amelyből „Ali basa és a kacsa" sem hiá
nyoznak. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy ut 16. Előfizetés negyedévre
2 P.

— T anárnő i kinevezés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Kaptayné Veniss Vilmát a 
veszprémi polg. fiúiskolához rendes tanárrá ne
vezte ki.

— E lőléptetés a  rendőrségnél. A kormány 
által eszközölt kinevezések során a veszprémi ál
lamrendőrségnél György János detektív a XI. fiz. 
osztályból a X. fiz. osztályba lépett elő.

— Tisztviselői kinevezések várm egyénk
ben cimü legutóbbi közleményünkből tévedésből 
kimaradtak a következő pápai tisztviselők: Kine- 
vezteltek, illetőleg előléptetlek: a kataszteri hivatal
nál: Achácz Arnold főmérnökké; a vasútnál: Szé
kely Jenő máv. főmérnök, az osztálymérnökség 
vezetője máv. felügyelővé; az iskolánál: Kraft 
József áll. tanitóképzőint. h. igazgató címzetes 
igazgatóvá.

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakulatai julius 18. án reggel b ó rá 
tól este 8 óráig a rátóti nagymezőn éleslövésze
tet rendeznek. A közelben tartózkodni tilos és élet- 
veszélyes.

— O rszágzászlóavatás Ajkán. Ajkáról je
lentik : Ajka nagyközség polgársága önkéntes ada
kozásból a Hósök-terén országzászlót állított fel, 
amelynek Unnepies fölavatása vasárnap ment végbe. 
Az ünnepségen megjeleni dr. Kenessey Pongrác, 
vármegyénk főispánja és Urmánczy Nándor, az 
Erektyés Országzászló Nagybizottság elnöke, aki- 
kit megérkezésükkor Lakner Károly főjegyző a 
képviselőtestület élén üdvözölt. A felavatási ünne
pélyen résztvetl a község egész társadalma, ezen
kívül a szomszédos falvak polgársága is igen nagy 
számban. A Csingervölgyi Bányász zenekar hangjai 
mellett vonultak föl Bódé, Tósok, Tósokberénd, 
Kislöd, Ajkarendek, Bakonygyepes, Ajka és Csin- 
gervölgy levenle csapatai, a tűzoltó egyesületek, a 
Polgári Olvasókör s a környező községek küldött
ségei. A „Hiszekegy" után, amelyet az egyesített 
Üveggyári és Bányász Dalárda énekeli el Németh 
Lóránd karnagy vezetésével, Bélák Endre deve- 
cseri főszolgabíró mondott költői szépségű meg
nyitóbeszédet, majd Radics Klári Papp-Váry Ele
mérné: „Hitvallás" c. költeményét szavalta el nagy 
hatással. Urmánczy Nándor mondta a hazafias lo- 
bogásu zászlófetavató beszédet, amelyben a gaz
dasági válság okául a trianoni békediktátumol je
lölte meg. Beszéde közben a „Himnusz" hangjai 
mellett vonták fel a lobogót és ugyanakkor álli- 
tot'ák fel az első diszőrséget is (egy levente, egy 
tűzoltó, egy bányász). Pintér Károly községi bíró 
szép beszéddel vette át az országzászlót, majd 
Horváth Lajos kisgazda ért el nagy tetszést „Utolsó 
iiélet" c. saját szerzésű költeményével. Katona La
jos róm. kát. lelkész betanításában egy 120 tagú 
vegyeskar előadta Gerber: „Trianon", Szakály: 
„Magyar akarat" és Lendvay: „Irredenta" c. köl
teményeit, amellyel viharos lelkesedést keltettek. 
Az ünnepséget az Üveggyári és Bányász dalárda a 
„Szózat" eléneklésével zárta be. A leventék, cser
készek és társadalmi egyesületek tisztelegve vonul
tak el az országzászló előtt.

Poloskát irt ciánnal
F is c h e r S z -fe h é rv á r, Kossuth u.6

olcsón, diszkréten, 
garantáltan. 74 

Veszprémi megbízott:
síivességböl Schlögl, R ohonczy-tér I. sz.

— A solym ári b án y ak a tasz tró fa  m egm e- 
nekültjeiért. A solymári bányakalasztrófa kilenc 
megmenekültjét még ma is igen sokan keresik fel 
részvétükkel. Tolnai Világlapja volt az első, amely 
a sokat szenvedett bányászok segítségére sietett és 
200 P-l, valamint kilenc tiszta gyapjú öltönyt kül
dött nekik.

— Ö sszem orzsolta u jjá t a  gép. Arnhofjer 
János herendi porceilánkészitő munkás véletlenül 
az örlőgépbe nyúlt, amely egyik kezét összemor
zsolta.

— Ö sszeesett az  u tcán . Exner Ferenc kór
házi szolga a Kossuth Lajos- és Kőkép-ulcák sar
kán hirt Jen  rosszul lelt s összeesett. Mentőink a 
kórházba szállították.

— Az e ltö rö tt ab lak  e lvág ta  a  kezét.
Pintér Mátyás járásbirósági altisztnek lakásán a 
kitört ablaküveg balkezét csuklóban mintegy 5—6 
cm. hosszan, arcán 1 cm. mélyen elvágta. A men
tők kötözték be.

— H alálra gázo lta  a  bányavonat. Ozsvalá 
Gyula 15 éves bányamunkást az Ajkai Bazallbánya 
Rl. telepén váltóállítás közben a bazaltkővel meg
rakott vagon elütötte és az üres vagonhoz nyomta. 
Állkapocstörést, koponyasérülést s mindkét alsó 
lábszárán zuzódásokat szenvedett. Súlyos sérülé
seivel a veszprémi mentők a helybeli kórházba 
szállították, ahol félóra múlva kiszenvedett.

— M eghalt a  m érges  gom bátó l. Schandl 
Mátyás pápateszéri lakos gombát szedett az erdő
ben, amelyet szőlőhegyében megfőzött és meg
evett. A szerencsétlen ember a mérges gombától 
másnapra meghalt.

— Felöktelte a  b ika. Hullám József dudari 
legény a község bikáját itatta, miközben a meg
vadult állat magaalá gyűrte és szarvával gyomrát 
felhasitotta. Súlyos sérülésével a zirci kórházba 
szállították.

— Töz. Pápáról jelentik: Nóráp község
ben vasárnap délután kigyulladt Zöld János ven
déglős pajtája, amely, valamint a szomszédos két 
ház összes melléképületeivel a tűz martalékává 
lett. A tűzhöz kivonult a pápai tűzoltóság is, azon
ban oltási munkájukat a nagy vízhiány erősen 
befolyásolta.

— Jún iusban  kedvező volt a  várm egye 
közegészségi á llapo ta. Dr. Bélák Imre, Vesz- 
prémvármegye főorvosa a vármegye júniusi köz
egészségügyi viszonyairól elég kedvező jelentést 
terjesztett a közigazgatási bizottság elé. Azok a 
jelentés szerint is általában klelégitőek voltak, a 
közegészségügyet károsan semmi sem befolyásolta, 
sőt lényegesen csökkentek a fertőző megbetege
dések is. Tömegesebben a légutak hurutos bán- 
talmai jelentkeztek, nyilván az esős-szeles, hűvös 
időjárás következményekép. A fertőző betegségek 
közül nagyobb számmal csak a kanyaró fordult 
elő, különösen az enyingi járás egyes községeiben, 
a hónap vége felé pedig a devecseri járás nyugati 
felében. Kiváltképen Nagykamondon és a hozzá
tartozó pusztákon, olyannyira, hogy az évzáró 
vizsgák időelőlti megiaoása és az iskolák bezá
rása vált szükségessé. A nagyesztergári iskolások 
közötl fellépett mikroszporiázis-esetek állandó ke
zelés alatt állanak s Így a betegség szünőfélben 
van. A fertőző betegségek statisztikája júniusban 
a következő volt: csökkent: a roncsoló toroklob 
(4 2 -1 7 ), a kanyaró (138-91), a hökhurut (1 7 -4 ), 
a bárányhimlő (10—9), a gyermekágyi láz (4—2), 
a tuberkulózis (5— 1), a 'etanusz (1—0), a járv. 
agygerinchárlyalob ( I —0), a malária (1—0), a 
lépfene (1—0); emelkedett: a yörheny (11—16), 
a hasihagymáz (3—8) és a trahoma (0—4). Vagyis 
a májusban előfordult 234 esettel szemben június
ban 144 volt a fertőzött betegek száma s míg 
akkor 6, most csak 3 halt meg közülük. A 144 
eset közül is 91 volt a kanyaró. A Irahomát ki
vétel nélkül idegenből jött sommás munkások
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kSiBtt állapitolták meg. M egnyugvásul jelenlétté 
,  (Sorvos, hogy a roncsolótoroklob siáma mullér 
júliusa óta ilyen alacsony nem volt, ami a tavaaii 
anatexin oltásoknak tulajdonítható. Minthogy azon
ban a szhlók nagy azázaléka a második és har
madik oltásra nem viszi el a gyermekét, a  kOzig. 
bizottság, a föorvoa indítványára, fölirt a kor
mányhoz, hogy az analoxin oltásokat rendeletileg 
tegye kőtelezővé. Ebmarást 8 esetben jelentetlek, 
és pedig Pápáról 1, Veszprémből 2, a veszprémi 
járásból 1, az enyingi járásból 3 és a zirci járás
ból I Ízben.

— Kést dOfótt a aógorasszonya kopo
nyájába. Jakab Gábor dudari gazdaember állandó 
civakodásban élt István nevű testvérével s ennek 
feleségével. Kedden reggel újra kiütött köztük a 
perpatvar, amiért Jakab Gábor boszut forralt és 
délben betoppanván a közös konyhába, minden 
szó nélkül fölkapta a hosszú konyhakést és azt 
teljes erejével sogorasszonya szeme fölé döfte. A 
kés teljesen áthatolt a koponyán s ebben annyira 
megakadt, hogy csak ketten tudták kivenni. Az 
életveszélyesen sérült asszonyt haldokolva a zirci 
kórházba szállították, Jakab Gábort pedig a csen
dőrök behozták Veszprémbe, a kir. ügyészség 
fogdájába.

— Gázolt és továbbrobogott az autó 
Siófokon. Végzetes autóelgázolásnak esett áldo
zatul dr. Betget Géza nagykanizsai orvos Siófo
kon nyaraló, Tibor nevű 10 éves kisfia. A fiú bará
taival labdázott, majd mikor a labda az ulcára 
esett, kiszaladt utánna, de vesztére, mert egy arra 
haladó baranyamegyei földbirtokos autója elütötte 
és szétroncsolta fejét. A kisfiú azonnal meghalt. 
Az autó továbbrobogott.

—  Le gú ja b b  kottá k , iro d a lm i k ö n yvu jd o n - 
aágok m á r  a  m egjelenáo napján b e s z e re z h e 
tők FODOR FE R E N C  könyvkeresk edésében.

— A mozi műsora. Ma szombaion (15) 
és vasárnap (16.) a szerda-csütörtöki előadások 
jegyeinek beváltása melleit kél kimagasló film 1. 
Csókszüret, a művészi aranyéremmel kitüntetett 
nagyhirü francia rendező, René Clair legújabb vig- 
játéka. Főszerepét a francia filmsztár, Annabella 
alakítja. Megtekintésre érdemes film, amely bepil
lantást enged Párizs külvárosi életébe. 2. A kél 
tartalékos (Sztrelmes bakák) Zoro-Huru legújabb 
hangos filmvigjátéka 10 felvonásban. Eredeti 
bohókás jelenetek, kacagtató helyzetek kergetik 
egymást ebben a sikerült vígjátékban. Előzőleg 
még Magyar Világhiradó. — Szerdán (19.) és csü
törtökön (20) filléres előadásban Hazug csókok, 
történet egy világhírű énekes életéből. Főszereplők 
Richard Tauber, Szőke Szakáll, Ida Wüst stb. 
Tauber énekművészeién kívül nagyszeiü drámai 
tehetségéi is bemutatja. A film komoly, érdekes, 
mindvégig fordulatos meséjével lebilincselő. Ezen
kívül kiegészítő és Fox Hangos Hiradó. — Az 
előadások kezdete hétköznapokon fél 7 és 9, va
sárnap 4, fél 7 és 9 órakor.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
* A vármegye terméskilátásai. Halmi 

Nándor; a várm. kir. gazdasági felügyelőség veze
tője a közigazgatási bizottság ehavi ülésén tett 
jelentése szerint a júniusi hűvös és csapadékos 
időjárás folylán a kalászok csak nagyon lassan 
értek, ezért az aratás ideje is majdnem két héttel 
kitolódott. Az ősziek közül a búza jobb, mint a 
rozs 8 az eddigi becslések szerint búzából 8 mm., 
rozsból 7 5 mm. átlagtermés várható kát. holdan- 
kint. A búza az állandó esőzésre sok helyen meg- 
düll, aminek következtében, különösen a pápai 
járásban, a leveleken fellépett a rozsda, de kárt 
még nem tett. A rozs helyenkint ritka, szára azon
ban magas és kalásza jól fejlett. A tavasziak kö
zül az árpa valamivel jobban áll, mint a zab, s 
árpából 7 5 mm., zabból 7 mm. állaglermés vár
ható. A kapásnövények általában jól fejlődtek, ki
véve a kukoricát, amely a hűvös időjárás miatt 
fejlődésében nagyon visszamaradt. A cukor- és ta
karmányrépa az egész megyében igen jól fejlődött, 
a burgonya szintén, a devecseri és zirci járásban 
azonban a hibás velőgumó helyenkint hiányos 
kelést okozott. A széna és mesterséges takarmá
nyok mennyiségre jó termést adlak, de ezek minő
ségének is ártott az eső, a sarju jó növekedésű. 
A munkásviszonyok a körülményekhez kepest elég 
jók. Csupán 75 mezőszentgyörgyi aratómunkás 
nem tudott május végéig munkához jutni, később 
azonban az enyingi bérgazdaságban ezek is alkal
mazást nyertek. Az értékesítési viszonyokban vál
tozás júniusban nem volt.

Mert minden hölgy 
más-más illatot kedvel,

u h i  k inü li Ig7  u  E l id i  7 oirif tuppvi 7 virág 
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viszi a bőrre, amely egyé

niségéhez legközelebb áll.

VIRÁG SZAPPAN
az  Ön kedvenc  i l l a t á v a l

* A Veszprémi Iparos Szövetkezet ala
kuló ülése. Meghívó a Veszprémi Iparos Szö
vetkezel 1933. évi julius hó 30.-án délelőtt 10 
órakor, a Veszprémi Ipartestület székházénak nagy
termében (Vár-u. 1. sz.) tartandó alakuló közgyűlé
sére. Mindazok szives megjelenéséi kérjük, akik 
az ideig üzletrészt jegyeztek. Tárgysorozat: 1. El
nöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két tag felkérése. 3. Az igaz
gatóság, illetve a felügyelő bizottság bemutatko
zása (megválasztása). 4. Az alapszabályok ismer
tetése. 5. Esetleges indítványok. A közgyűlésen 
érdeklődőket szívesen látunk. A közgyűlés napjáig 
üzletrészt jegyezni lehet a Veszprémi Ipartestület 
hivatalos helyiségében, valamint az alapító tagok
nak kiadott iveken. Az Igazgatóság.

I R O D A L O M .
(Két u] regénnyel) kedveskedik az Uj Idők 

a magyar olvasóközönségnek. Az egyiknek szer
zője Harsányi Zsolt, a másiké Bokor Malvin. Ér
dekes elbeszélések is jelenlek meg Herczeg Ferenc 
hetilapjában Gyuladiáktól, Szöllösi Zsigmondiéi; 
a távoli Mandzsúriából cikket közöl Kriszat, a 
jövő orvostudományáról pedig Kraus berlini egyet, 
tanár. Számos érdekes, egzotikus képen kivül az 
U j Idők közli második, nagysikerű receptpályáza. 
tának eredményét. Az Uj Idők minden előfizetője 
ajándékul kapja az „Uj Idők Nóláskönyvé'-t, 
résztvesz a 30.000 P-ős pályázatban és számos, 
más ajándékban részesül. Közli végül a minden
kit érdeklő rovatokat is. A lap előfizetése negyed
évre 6 P, egyes szám 50 fillér. Az Uj Idők kiadó- 
hivatala küld mutatványszámot: Bpest, VI., András- 
sy ut 16.

(„Az Amatőr*) gazdag tartalmú júliusi 
száma megjelent. A „Mit építsünk?' rovat a sáv
szűrés, két csöves, telepes, nagyteljesítményű ké
szülékkel foglalkozik. Az atómrombolás témájával 
aktuális miliós feszültségek előállításával foglal
kozik Setényi Pál dr. cikke. Ismerteti a villám 
természetrajzát, keletkezését és elhárítását három 
cikkben. A gyakorló, épilő amatőrök részére első- 
izben közli azokat az eredeti módszereket, ame
lyekkel transzponáló vevők egytengelyes forgóit 
megbízhatóan lehet behangolni. A .Mit gondol ?■ 
és a „Miért?* érdekes rovatok stb. teszik válto
zatossá a számot. A fotórész a múlt havihoz ké
pest megint bővült, de így is csak kis töredékét 
tudja hozni a szenzációs sikerű fotópályázat ered
ményeinek. A fotókémiai rész a legfrissebb újdon
ságokat hozza. _____________________________

Anyakönyv.
Szilletés: Kiss Kornélia fia József r. k. — Bedics 

János napsz. és Fritz Anna fia Károly r. k. Pauer Lajos 
kőmüvessegéd és Beiczer Rózsa fia Lajos r. k. -  Nyári 
József népzenész és Csomó Gizella fia Károly r. k. — 
Sulmán János napsz. és Vörös Emília fia János r. k.

Halálozás Sárközi József 25 napos r. k. -  Ozv. 
Szöllösi Jánosné Alpár Mária 77 éves, r. k.

Házasság: Fazekas Ferenc napsz. és Gllick Katalin 
r. k. -  Köbli Ferenc gazd. cseléd és Eigner Terézia r. k.

T E S T E D Z É S .
Uszoda-avatás Veszprém ben.

Ünnepélyes keretek közötti avatták fel vasár
nap a Csomay Kálmán építőmester tulajdonát ké
pező uj uszodát. Az ünnepélyen a Magyar Úszó 
Szövetséget dr. Béldy Alajos társelnök és dr. Bá
rány István uszókapilány, a MOVE országos el
nökségét Szeder János alelnök, Veszprém várme
gyét dr. Horváth Lajos alispán és a várost dr. 
Berky Miklós polgármester képviselték. A levente 
zenekar által eljátszott „Himnusz* után a rendező 
egyesület nevében dr. Karsay Sándor, a Move VSE 
elnöke, a város nevében Berky Miklós polgár- 
mester üdvözölték a vendégeket s a szép számban 
megjelent közönséget. Béldy Alajos, a MUSz társ*

P a p ír á r u k
író- és rajzszerek, 

üzleti könyvek, 
diszlevélpa pirók, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 

újdonságai

* * t R , * « ,  

R O T Á L  Í R Ó G É P E K

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv-, papír* és zenemükereskedósében
Telefon 54. VESZPRÉM. Telefon 54.
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elnöke a sportnak, különösen az uuósportnak 
nemzetnevelési szempontból való fontosságáról tar
tott előadást. Ma|d a veszprémi uszoda megépítése 
a a helyi uszóspoit megteremtése érdekében ki
fejtett fáradhatatlan és eredményes működésűkért 
dr. Szűcs Imre kegyesrendi tanárnak, Karsay Sán
dor MOVE-elnOknek, valamint idősb. Csomay 
Kálmán és vitéz ifj. Csomay Kálmán építészeknek 
a MUSz emlékplakettját adta át.

Ezután a helyi és vármegyei kezdd úszók 
részére rendezett staféta és egyéni uszószámokat 
bonyolították le. Meglepetést keltett a 13 éves 
Tamássy nagyszerű úszása. Utána a MOVE or
szágos bajnoki számai, a 100 méteres mell-, a 
100 m. gyors- és a 100 m. hátuszás következtek. 
A mellúszást Gyökér (Move VSE), a gyorsuszást 
Csik (BEAC), a háluszást Bitskey (Eger) nyerte or
szágos viszonylatban is jó időeredménnyel. Vizi- 
póló bemutató mérkőzést játszott a Bpesli Egye
temi AC kombinált csapata az egri MESE kom
binált csapatával 3 :2  (3 ;1 ) arányban. Bíró: dr. 
Bárány István volt. A székvárosunkban még telje
sen ismeretlen vizipóló játék, amelyben a ma
gyarok az egész világon verhetetlenek, a közönség 
tetszését nagy mértékben megnyerte. Befejező szám
ként Bárány István olimpiai és enrópai bajno
kunk a helyes és helytelen úszási módokról tar
tott szemléltető előadást a vízben, megfelelő ma
gyarázatokkal. A szép ünnepség a dijak kiosztá
sával ért véget. (1. I.)

o Lövészverseny. A Veszprémvármegyei 
Testnevelési Felügyelőség rendezésében a helybeli 
Move-pályán, a Move VSE, a Polgári LE, a rend
őrségi, valamint a vasutas lövész csapatok bevo
násával lezajlott városi lövészverseny eredménye 
a következő: A 13-as csapat teslhelyzetenkinti 
5—5 lövési sorozatából a MOVE 1390 pont talá
lattal 1., a Polgári LE 1321 ponttal II., a Rend
őrség 1032 ponttal III. és a Vasutas 720 ponttal 
a IV. lett. A preciz, minden tekintetben kifogásta
lan verseny megrendezéséért Augusztin Andor őr
nagyot illeti dicséret. Zsűritagok Grivicsics Károly

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

1409-1933. Ik. szám.
Á rverési h irdetm ény  kivonat.

Ajka és Vidéke Hitelszövetkezet, mint az OKH 
tagja végrehajtatnak, Fűit János és neje Klein 
Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következtében elrendeli a végrehaj
tási árverést 2344 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a veszprémi kir. járásbíróság te
rületén levő, Nagyvázsony községben fekvő s a 
nagyvázsonyi 891. sz. tlkv. betétben A - f  1- sor, 
3380. hrsz. a. felvett, Fűit János és neje Klein Róza 
nevén álló ingatlanra (ház 110. sz. a. udvarral és 
gazdasági épülettel az urkuti belietekben) 1400 P 
kikiáltási árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek Nagyvázsony 
községházánál megtartására 1933. évi julius hó 31. 
napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket az 1881: LX. t.*c. 150. §-a alapján a 
következőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron, 
dr. Lőbl Oyuláné csatlakozott végrehajtató érdeké
ben 5120 P-nél 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 ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle- 
ges bírói letétbehelyezéséről 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 ma
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. február 16.
A kiadmány hiteléül:

Hetler s. k. Dr. Ungváry s. k.
tlkwezetö. 195 kir. járásbirósági alelnök.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vármegyében.

alezredes és dr. Kiss Ernő kir. ügyész, a Polgári 
LE elnöke voltak. A MOVE ezen győzelmével 
egymásután három évben nyerte el a szép és ha
talmas ezüstkupát. (t. I )

o Balatoni vivóbajnokságok. A Postata
karékpénztári Tisztviselők SE Balatonalmádiban 
rendezte a balatoni vivóbajnokságokat. A férfiak 
kardbajnokságát Palócz Endre (BEAC) nyerte Masz- 
lay (HTVK) előtt, a hölgyek tőrbajnokságában pe
dig Elek Ilonka (BBTE) győzőit és Elek Margit 
(BBTE) volt a második.

o Nagy nemzetközi regatta a győri Du
nán. Győrről jelentik: A Magyar Evezőszövetség 
julius 15. és 16. napjain Győrött nemzetközi ama
tőr és vidéki bajnoki evezősversenyt rendez, amely 
kapcsolatos lesz a Győri Torna és Evezős Egylet 
fönnállásának 25 éves jubileumával. A versenyre 
60 nevezés érkezett be Bécsből, Linzből stb. is és 
a magyar nevezések között első helyen áll a Pan
nónia 28 és a Hungária 23 evezősével. Ezenkívül 
még számos egylet vesz részt a regattán, amit 
nagy érdeklődés előz meg.

o Körzeti leventeverseny Ajkán. Ajkáról 
jelentik: Vasárnap vitéz Rajháti Sándor őrnagy, 
testnevelési felügyelő vezetésével körzeti levente
versenyt rendeztek! Ajkán s annak részletes ered
ménye a következő: 60 m. síkfutás: 1. Keszler 
József Ajka, 2. Ternyey J. Csinger. 100 m. síkfu
tás: 1. Stadler Vilmos Ajka, 2. Magyari Gyula 
Ajka. 5X 60 m. staféta: 1. Ajka, 2. Csingervölgy. 
5X100 m. stafcta: 1. Ajka, 2. Tósokbeténd. Cél
lövészet: Egyéni 1. Major József Ajka. Csapat- 
verseny: 1. Tósokberénd. Sulydobás: 1. Ajka. 
Egyéni sulydobásban 1. Stadler V., 2. Fischer 
Ferenc Ajka. Magasugrás: 1. Major Józaef, 2. 
Csöngei Sándor Ajka. Távolugrás: l.Ajka. Távol
ugrás egyéni: 1. Major József, 2. Balogh Sándor 
Ajka. Buzogánydobás: 1. Ajka, 2. Magyarpolány. 
Buzogány céldobás: 1. Magyarpolány. A verseny 
végeztével vitéz Rajháty Sándor rövid beszéd kí
séretében osztotta ki a nyerteseknek a különböző 
dijakat és emléktárgyakat.

2502— 1933. sz.
Pályázati hirdetés.

A Veszprém vármegye zirci járásához tar
tozó s elhalálozás következtében megüresedett

s u ri vezető jegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma a 62.000— 1926. 
B. M. sz. rendeletben van megállapítva.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat iga
zoló okmányaikkal felszerelt pályázati kér
vényüket f. évi ju liu s  hó 2 4 .-ig  hoz
zám nyújtsák be.

Elkésetten érkező kérvényeket nem ve
szem figyelembe. A választás határidejét 
később tűzöm ki.

Zirc, 1933. julius 3.-án.
D r. Sült L ajos s. k.

185 főszolgabíró.

3333— 1932. szám.
Á rverési h irdetm ény.

Grill Károly könyvkiadóvállalata budapesti cég 
javára 420 P 16 fill. követelés és járulékai erejéig a 
veszprémi kir. járásbíróság 1932. évi 490. sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1932. évi április hő 27.-én 
lefoglalt, 1695 P-re becsüli ingóságokra a vesz. 
prémi kir. járásbíróság fenti számú végzése alap
ján az árverést elrendelem, 8 annak az 1908. évi 
XLI. Ic. 20. § a alapján még következőkben meg
nevezett, valamin! zálogjogot szerzett más foglalla- 
tók javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, Vesz
prémben, Vár-u. 2. szám alalt leendő megtartá
sára batáridőül 1933. évi julius fid 18. n ap já 
nak délelő tt 10 ó rá já t fűzőm ki, amikor a birói- 
lag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg
többet ígérőnek, esetleg a becsár ! ,-érl is: el fo
gom adni. 1000 P-öl meghaladó becsérlékü ingó
nál a becsélték 10% -át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. junius 20.
194 S tekker s. k., kir. bír. végrehajtó.

1757— 1933. tk. «zám.

Á rverési h irdetm ény  klvonaL
Dr. Hajdú Imre végrehajtatónak Pétfűrdői 

Erzsébet MQhengermalom Szövetkezel várpalota- 
pétfürdői bej. cég végrehajtási szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverést 44.800 P  tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végeit a veszprémi kir. járásbíró
ság területén levő. Várpalota községben fekvő, s a  
várpalotai 2761. sz. tjkvben A -f- 3. sor, 2246 b, I., 
b/2. hrsz. a. foglalt, a Pélfürdői Erzsébet Műhen- 
germalom Szövetkezet .Várpalota Pétfürdői" bej. 
cég nevén álló ingatlanra (ház, erdő a visszeri 
dűlőben) 3154 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi augusz tus hó 12.. 
napjának délelőtt 10 órakor Várpalota köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben vagy óvadék
képes éitékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy 
a bánatpénznek előiegesen bírói leiéibe helyezéséről 
kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláirni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiállási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az á'tala Ígért át 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. február 28.
A kiadmány hiteléül:

Htller s. k. D r. U ngváry s. k.
tlkvvezetó. 196 kir. járásbirósági alelnök.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság.

1534—1933. Ik. szám.

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

kezet, mini az OKH tagja bejegyzett cég végrehaj
tatónak Bujlás András és neje, Varasdi Mária vég
rehajtást szenvedők ellen indilott végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli a végrehajtási árverést 2100 
P  lökekövelelés és járulékai behajlása végett, a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Gyulá
idétól községben fekvő s a gyulafirátóli 64. sz. 
tjkvben A. I. 2—9. sor, 607/b., 865 b., 1003/a„ 
1178/a., 1323/b„ 1604/b., 1706/a., 1767/a. hrsz. 
a. felveit, Bujtás András nevén álló jószágieslre 
(szánló és rét az eresztvényi, vakcsai, rétszéli, 
rekeszi, nagyréti, kenderföldi, füzesi és ország
úti dűlőkben) 2392 P kikiállási árban ; a gyulafi
rátóli 220. sz. tljkben A. II. 2. sor. 345/b. hrsz. 
a. [elveit, Bujtás András és neje, Varasdi Mária 
nevén álló ingatlanra (ház 99/c. sz. a. és kert a 
beltetekben) 845 P 50 fill. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Gyulafi- 
rálót községházánál megtartására 1933. évi augusz
tus hó 8. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 1881: LX. t. c. 150. 
§-a alapján a következőkben áliapilja m eg: az ár
verés alá eső ingatlanl a kikiállási á r - á r i á i  alacso
nyabb áron eladni nem lehet. (19Ó8: LXI. t. c. 
26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiállási ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számítolt Avadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek 
előiegesen bírói letétbe helyezéséről kiállítóit leiéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§§., 1908: XLI. I. c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit át 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. február 21. napján.
A kiadmány hiteléül:

Helltr s. k. Dr. Ungváry s. k.
telekkönyvvezetö. 197 kir. járásbirósági alelnök.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
Myo matott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye” Lapkiadóvállalat


