7

A r a 16 fillér.
V e sz p rém , 1933.

XXXV. (LV1I1.) évfolyam . 30. . r i m .

V a sá rn ap , ju llu s 23.

VESZPREMVÁRMEGYE
P O L I T I K A I LAP.

A Veszprém vármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.
Megjelenik ketenkint egyszer, vasárnap.
rnntttl Ér: Negyedévre 2-10 P. Ejyei uim á n 16 SIMr.
Irásltaek leliMUIk Fodor Perut klip- ts psplrksrestrdtsákea k.

A g a zd a á rve ré se k
fölfüggesztése.
A parlam enti ellenzék soraiból évek óta
hangzottak el vádak, hogy a korm ány tétlen
s nem dolgozik a z ország lak o sság a érdeké
ben semmit, vagy h a csinál is valam it, az nem
szolgálja a nép érdekeit száz százalékig.
Bethlen István gróf korm ányát azért tám adták,
mert B ethlen hallgatag volt. Terveit nem árulta
el, csak csendben dolgozott. Járta a külföldet
és egyengette a jobb m agyar jövendő uljait.
Bethlen után jött a puritán Károlyi, aki egy
év es korm ányzása alatt szintén nagyon sokat
dolgozott, ó t is tám adták, ami arra vezetett,
hogy az ősz politikus elkedvetlenedett s vég
kép otthagyta a síkos politikai élet porondját.
Károlyi után G öm bös G yula korm ánya
következett. G öm bös — ellentétben Bethlennel
— nem hallgatott, hanem mingyárt pontokba
foglalta program m ját. amely nagyon is alkal
m as arra, hogy egyenesebb vágányra jusson a
m agyar nép szom orú sorsa. G öm bös közel
száz pontban sorakoztatta fel m unkaprogram 
ját, célkitűzéseit. Járta a vidéket, szólott az
éter hullám ain minden m agyarhoz és igy igye
kezett belevésni a csüggedő Ielkekbe, hogy
nem kell m indent sötéten látni és megítélni,
lesz m ég feltám adás. Gömbös tehát Ígért.
Sokat ígért. És hangsúlyozta, hogy „sofort*
cselekedni kell.
Az ellenzék várt. Azt várta, hogy a közel
szá z pontos nemzeti m unkatervet a kormány
hetek alatt m egvalósitja. Hát ez nagyon naiv
feltételezés volt, mert üdvösét alkotni hetek
alatt nem lehet. Gömbös Ígéreteit beváltja, de
nem napok alatt. Ez term észetes is. Aki fi
gyelem m el kiséri m unkáját, a z belátja, hogy
a korm ány fokozatosan igyekszik megvaló
sítani a z égető kérdések egész légióját. Lassan,
d e biztosan folyik a z építő m unka. Eddig már
olyan lépéseket tapasztaltunk, am elyekre évek
óta várt a nemzet.
Ú jabban nagy horderejű intézkedés kerül
a G öm bös-korm ónv m unka-csokorjába. Felfüg
gesztik három hónapra a z árveréseket, hogy
a bajbajutott gazdák lélekzethez ju ssan ak . Eb
ből az igen fontos rendelkezésből is látható,
hogy a korm ány igenis dolgozik. Egészséges
vérkeringést ak ar a sorvadó gazdasági életbe,
am elyet nagy terhek nyom nak. A korm ány tu
d a tá b an van an n ak , hogy minden foglalkozási
ég föllendül, ha a gazdaközönség az aratás ide
iére és term énye értékesítése idejére szab ad ke
zet kap. A ugusztus 1.-től nem perdülnek meg
sem városban, sem falun a dobok, nem viszik
el az „áldozatok feje alól még a párnát is ,
mint ezt bizonyos oldalon szívesen hangoztatják.
És nem hajtják el senki tehenét ezentúl. Meg
m arad a gazda kezén az élő és holt eszköz,
ami létfenntartásához szükséges.
A gazdaárverések felfüggesztése a ^ kor
m ánynak olyan cselekedete, amelyért százez
rek lesznek há lá sa k és elismerik azt, hogy
G öm bös Gyula igenis dolgozik és egészséges
program jában talán nem is érintett dolgokat
valósit meg. S el kell, hogy ismerjék a sörösasztalpolitikusok és a hordópolitikusok is, hogy
eredm ényes m unka folyik ebben az országban
és G öm bös nem a beszédek, hanem a tettek
embere.

Felelő* sxerkesztő:
llj. M atkevlch László.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V eszprém , F ü red i-te lep 11. (Telefon 6 6 )
Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba,
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Fabinyi Tihamér kereskedemügyi
miniszter balaton—bakonyi körútja.
A m in is z te r m egépítteti a b a k o n y— balatoni m ű uta t és több vesz*
p ré m m e g ye i bekStö uta t. — H a g y e lism e ré sse l szó lo tt a z ir c i
apátság k u ltu rm u n k á já ró l és H o lits c h e r K á ro ly z ir c i képviselfi
küzéleti m ű kö d é sé rő l.
Dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi minisz
ter, Dorner Aurél miniszteri tanácsos és Lázár
László máv. igazgató kisérelében múlt pénteken
háromnapos balatoni körútra indult, hogy a helyszí
nen az illetékes tényezők meghallgatásával személye
sen tájékozódjék azokról a tennivalókról, amelyek
a balatoni fürdőélet fejlesztése céljából szüksé
gesek.
A miniszter első útja Balatonkenesére veze
tett, ahová délután 6 óra tájban érkezett meg.
A község határában dr. Kenessey Pongrác fő
ispán fogadta, dr. Horváth Lajos alispán, dr. Karafiáth Jenő nyug. kultuszminiszter, Holitscher
Károly gazd. főtanácsos, országgyűlési képviselő,
dr. Buda István enyingi főszolgabíró, Kuszenda
Béla fürdőigazgató, Csilléry Béla min. tanácsos,
az Akarattyai Fürdőegyesület képviselője s mások
társaságában. A miniszter megtekintette az aka
rattyai bevágást, ahonnan a legszebb kilátás nyílik
végig a Balatonra és ahol most a katolikus tanulmá
nyi alap partrendezési munkálataival kapcsolatban
nagyobb arányú parcellázások lesznek. Ezután be
járta a székesfőváros kenesei üdülőtelepét, ahol
Bódy László tanácsnok fogadta és üdvözölte. A
miniszter a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a
modern berendezésről. Kenese község és a főváros
képviselője együttesen arra kérték a minisztert,
hogy tegye lehetővé az utak portalanítását olajo
zással és a kenesei megállóhelyen álljanak meg a
jövőben a személyvonatok is. Ez utóbbi egyúttal
az állomás perronjának meghosszabbításával is
járna.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az utak por
talanítását a községnek saját kezelésében vizöntözéssel kell megoldani, amíg a viszonyok nem vál
toznak. A személyvonatok megállására vonatkozó
lag pedig úgy rendelkezett, hogy erről a MÁV
igazgatósága e hét keddjére tegyen jelentést. Végül
a miniszter közölte a község birájával, hogy te
kintettel a rosszul indult fürdőidényre, a pénzügyi
hatóságok a legnagyobb kíméletet tanúsítják majd
az adóbehajtások terén.
A kereskedelmi miniszter és kísérete ozsonnán Karafiáth Jenő akarattyai villájának vendége
volt, majd megtekintette még Balatonkenese vasút
állomását. Ezután autóval Cseténybe hajtatott, ahol
Holitscher Károly látta vacsorára és szállásra
vendégül. Vacsora után a község polgársága fák
lyás szerenádot adott a tiszteletére s Kovács
József ref. lelkész a képviselőtestület élén meleg
szeretettel üdvözölte. Az énekkar pedig, Kiss
László ref. tanító vezetésével, hazafias dalokat
adott elő.
Fabinyi Tihamér szombaton reggel fogadta
Sur és Ácsteszér községek küldöttségét, amelyek
a bakonycsernye—bakonyszombathelyi ut kiépíté
sét kérték s a miniszter nyomban elrendelte a ter
vek elkészítését, a munkálatoknak legkésőbb szept.
15.-én leendő elkezdését és erre a célra 15 000.P-t
is adott. Ezután Zircre ment, ahol dr. Sült Lajos
zirci főszolgabíró, Szokoly János főjegyző és dr.

Szigethy László, az ipartestület ügyésze üdvözöl
ték. A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a
kisiparosokat és kiskereskedőket megerősíteni tö
rekszik, hogy a reájuk minden oldalról történő
nyomásnak ellent tudjanak állani. Majd dr. Horváth
Konstantin perjel és dr. Webet Arnulf apátsági
jószágkormányzó, valamint a Bakonyegyesület el.
nöke és ügyésze: Walla Ferenc és dr. Tóth
Aurél kíséretében a Bakony megtekintésére in
dult s útja során felment a Pintér-hegyre, ahol
megtekintette azt az épületet, amelyet a zirci
apátság díjtalanul bocsát rendelkezésre egy kisebb
turistaszálló építésére s a területen kívül az épí
téshez szükséges kő- és faanyagot is díjtalanul
adná, ha a fennmaradó költségekről egyébként
gondoskodni lehelne. A miniszter ezután Bakonybélen és a Gerence-patak völgyén át visszament
Zircre és látogatást tett az apátságon, ahol dr.
Werner Adolf apát a konvent élén fogadta. Miután
megtekintette a könyvtárat s egyéb műkincseket,
a tiszteletére adott ebéden vett részt, amelyen
Werner Adolf pohárköszöntőjében hangoztatta, hogy
a Balaton és a Bakony szorosan összefüggenek,
meit az utóbbi elsőrangú kirándulóhelye lesz a
balatonmenti nyaralóknak. Majd a Bakonyt aján
lotta a miniszter szeretetébe.
Fabinyi Tihamér válaszában hangoztatta, hogy
a Bakonyba elsősorban Holitscher Károllyal való
barátsága hozta, akit olyan közélett férfiúnak is
mert meg, aki negatív időkben is pozitív munkát
végzett. Nagyrabecsüli az ő jótékony közéleti mű
ködését, ezért is jölt hozzá, két évi barátság
után. látogatóba. Ezután pedig köszönetét mon
dott az apát szeretetteljes érdeklődéséért és mél
tatta azt a nagyjelentőségű kulturmunkásságot,
amelyet a cisztercita rend több, mint hétszáz év
óta fejt ki nemzetünk életében. Hangsúlyozta, hogy
a Bakony és a Balaton népszerűsítésére irányuló
mozgalmakat, mint összetörtozókat, népszerűsíteni
törekszik. Sürgősen megvizsgáltatja a győr—vesz
prémi állami ut helyreállításának lehetőségét, mert
ezzel az úttal kívánja bekapcsolni a nyugati autóforgalomba a Bakony és Balaton vidékét. Ezenkívül
fontosnak tartja az u. n. „bekötő-utak" megépí
tését is, igy elsősorban a bakonyszombathely—
ácsteszér—sur—bakonycsernyei utét.
Délután a kereskedelmi miniszter berándult
Veszprémbe, ahol a távollevő megyéspüspöknek a
névjegyét leadta, ezután Kenessey Pongrác főispán
vendégszeretetét élvezte ozsonnára. Innen Balatonal
mádiba ment, ahol már várták az állomáson dr.
Búd János volt keresk. miniszter, Tormay Béla
postatakarékpénztári vezérigazgató, Véghely Dezső
postafőigazgató, Kandó László, Tóth Lajos, a
Balatoni Intézőbizottság titkára stb. A miniszter meg
tekintette a vasúti állomást, a kikötőt, a parkot, a
sportpályákat és hosszabb időt töltött a postasze
mélyzet üdülőtelepén. Hat óra tájban pedig Tihany
ban látogatást tett József kir. bei cégnél és a tihanyi
apátságban. Még szombaton este a kereskedelmi mi
niszter Bfüredet kereste föl, majd vasárnap folytatta

R eklám csak úgy ér m iam it,
h a m it i g é r he i s v á l i k .
A k i hashajtóra szorul,
5 m egszabadu l .
balatoni körútját s Badacsonyt, Keszthelyt, BalatonazentgyOrgyOt, FonyódBélatelepet, Balatonboglárt, Lellét, Szemest és Földvárt látogatta meg. Föld
váron nagy beszédben foglalta Össze balatoni im
presszióit Két főirányt lát a Balaton fejlesztésére.
Az egyik közigazgatási kérdés. Kell egy ember,
aki szereti a Balatont s ez járjon el az egyes me
gyék vezető férfiaihoz és járjon fel hozzá a minisz
tériumba.
— A másik terület az, — mondotta, — ahová
■ közlekedés, a hajózás, a vasút, az automobil
Ugye és a szálloda-, a vízvezeték és a csatornázás
kérdése és a tisztaságnak, a ktllső csínnak az egész
vonalon való érvényesítése tartozik. Ezen a téren
nagy hibákkal találkozunk, amelyeket, sajnos, gyö
keresen s gyorsan megjavítani nem lehet. A baj
az, hogy mindenkinek van a Balaton partján egy
500—1000 méterig terjedő pattrészlete, amelybe
szerelmes és azl kívánja, hogy oda épüljön min
den. Ki kell keresni a Balaton partiin azokat a
pontokat, amelyek fejlődésre képesek és érdekesek
és ezeken kell segíteni úgy, hogy a megyei, az
állami, a közületi és a magánéidekellségi erőket
központosítjuk. Megígérte, hogy még ezévben meg
oldják Badacsonyban a Kisfaludy-házhoz vezető
ut rendbehozatalát, mert ez a nemzet becsületügye
és megoldják Balatonfüred vízvezetékének kérdését
is és még sok hasonló problémát.
A kereskedelmi miniszter hétfőn Földvárról
Siófokra utazott, ahol Kenessey Pongrác főispán
fogadta, Festetics Sándor gróf, az enyingi kerület
képviselője, Nagy Dezső miniszteri tanácsos és dr.
Érti József fürdőigazgató társaságában. A minisz
ter a fürdőigazgató üdvözlésére hangsúlyozta a
balatoni kérdés fontosságát. Majd megtekintette a
telepet s kétórás kOrut után személyesen adta át
rendeltetésének a vízmüvek uj sziltőberendezését,
amellyel Siófok régi kívánsága teljesült. Délben a
fürdőtelepen szükkOrU ebéd volt, amely után a
miniszter szívélyesen elbúcsúzott kísérőitől és viszszautazott a fővárosba.
C sonka M ag y aro rszág — nem o rsz ág
E gész M ag y aro rszág — m en n y o rszág I

A főnyeremény.
Irta W alla Iván.

(Vége.)

Játék közben, mialatt Pacsula keverte a kár
tyát, Baumgartner igen izgalmas témát pendített
m eg:
— Milyen nap is van holnap ? Csütörtök ?
Tudják-e az urak, hogy holnap lesz a húzás ?
Krézli, Pacsula és Herczeg ugyanis egy igen
optimista pillanatukban összeadták minden ingó
vagyonukat és vettek egy sorsjegyet. Tele remény
nyel, bizakodással várták a nagy napot, tervez
getve, hogy mit is fognak majd csinálni, mint gaz-
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és intézmények között a jövőben is meglesz az
igaz testvéri együttérzés. A tárgysorozat 52 pontja
között az esperesi jelentés nagy gonddal tárta föl
az egyházmegye hitéletét, erkölcsi, tanügyi éa
anyagi helyzetét, amelyek a rossz viszonyok elle
nére ii a fejlődét utján vannak.

IB

Református egyház
megyei közgyűlések.
A veszprémi református egyházmegye éves
közgyűlése szerdán zajlott le Veszprémben, Szűcs
József esperes és dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, egyházm. tanácsbiró elnöklése
alatt. A megelőző reggeli istentiszteiden Isten igé
jét Vámos Géza bfüredi lelkész hirdette. A köz
gyűlésnek kiemelkedő része volt Csajdghy Károly
kúriai bírónak, az egyházmegye uj gondnokának
Unnepies beiktatása, akit, a hivatalos eskü lete
vése után, Szűcs József esperes köszöntött, mint a
jog és igazság, a lelkiismeretes munka, a méltá
nyosság és szeretet emberéi és mint kiváló magyar
és református embert. Az egyházmegyei közgyűlés
hosszantartó, lelkes éljenzéssel adott kifejezést uj
főgondnoka iránt való bizalmának és ragaszkodá
sának, majd Csajdghy Károly evangéliumi szel
lemtől áthatott székfoglalót mondott. Isten kegyelme
iránt há’áját s a jövőre reményét fejezte ki, ki
emelve előde érdemeit, és hangoztatta, hogy nagy
erőt és támaszt nyer az egyházmegye érdemes
esperesénék fáradhatatlan hűségében és rendíthe
tetlen hitében. Végül tisztlársai s az egész egyház
megye jóakaralu támogatását kérte nagy tetszéssel
hallgatott beszédében.
Dr. Kenessey Pongrác, dr. Sebestyén Károly
és Bertalan Károly világi, Farkas Endre és Szílassy Sándor lelkészi újonnan választott egyházmegyei tanácsbirák, valamint Fejérdy Irén papkeszi
tanítónő szintén letették a hivatalos esküt, ami
után az esperes melegen üdvözölte őket. Különö
sen kiemelte Kenessey Pongrác főispánt, aki nagy
nevű magyar elődének, Kenessey Istvánnak csa
ládjából származik és ez őse, nejével, Szondy
Zsuzsannával együtt a legnagyobb jótevője volt a
református egyháznak. Dr. Berzsenyi Jenő, a zalai
evangélikus egyházmegye felügyelője egyházme
gyéje testvéri köszönését tolmácsolta, amire Csajig h y Károly szeretetteljes szavakkal válaszolt s
reményének adott kifejezést, hogy éppúgy, mini a
múltban, a református és evangélikus egyházak
dag emberek. De, ahogyan múlt az idő, a remény
is mindig halványabb lett. Különösen Herczeg nem
bízott a szerencsében. Most, hogy megint szóbakerült a sorsjegy, valami nagy keserűség fogta el
őt. Úgy érezte, hogy neki nem lehet szerencséje
most sem, ahogyan nem volt soha életében. Nagy
tervek, vívódó vágyak forrongtak állandóan lelké
ben, de átlagember maradt mindig, félretolt, mellő
zött, szerény. Csak kihasználták. Nem tudott elérni
semmit.
— Meg fogjuk holnap nyerni a főnyereményt
— kiáltotta vigan Krézli — és olyan muri lesz itt,
hogy még az unokáink is emlegetni fogják.
— De milyen muri, — toldotta meg Pacsula
— Győrből hozatunk cigányt meg pezsgőt 1 Három
napig feléje sem nézünk az ágynak I Fogadok, hogy
még a savanyu Herczeg is csárdást fog táncolni a
Micivel I
— Jaj de nagyon isztok már a medve bőrére.
Olyan biztosan tudjátok, hogy meg fogjuk nyerni a
főnyereményt ? — kérdezte Herczeg. — Én bizony
nem bízom benne. Nincs nekem olyan szerencsém.
— Te vén tinlabakter, — mondta Pacsula
— le csak mindig el akarod rontani az ember
kedvét I Megnyerjük és passz I
— Már pedig én azt mondom, — válaszolta
Herczeg — hogy nem nyerjük meg. Azért nem
nyerjük meg, mert én is benne vagyok. Ki is lép
nék szívesen a szövetségből, ha valaki álvenné a
részemet.
— Azt nem lehet. — kiabállak a többiek —
ki kell tartani I Együtt szenvedtünk, együtt örüljünk I
— Baumgaitnet ur, — szólt Herczeg — ve
gye meg tőlem a részemet. Oda adom nagyon ol

Pápáról jelentik: A pápai ref. egyházmegye
szerdán tartotta közgyűlését Pápán, a kollégium
dísztermében. Jakab Áron esperes buzgó imája
u'án dr. Jikay-Ihdsz Miklós egyházmegyei gond
nok mondott nagyszabású megnyitóbeszédet, amely
ben nyilatkozott az egyházi élet minden fontosabb
kérdéséről. Az általános tisztujitis során a régi
tisztikart választotok meg újabb liz évre, éspedig
esperessé Jakab Áron nagypiriti, főjegyzővé Végh
János adorjánházai, aljegyzővé Mészáros András
dudari lelkészeket. A tanügyi bizottság elnöke
Kiss Zoltán nyárádi lelkész lett. Uj tanácsbirákká
választották dr. Domonkos Sándor soproni tanács
elnököt és Mészáros András lelkészt Az előző
napi lelkészértekezleten magasszinvonalu előadá
sokat tartottak: Kiss Zoltán és Bujákl Miklós
lelkészek .Az újszövetségi iratok kritikai ismerte
tése* címmel, Császár Károly padragi lelkész
Arany költészetének biblikusságá-ól. Kovács József
csetényi lelkész pedig ,A gazdasági leromlás ha
tása a lelki életre* címmel. Délután bírósági ügye
ket tárgyallak.
Lepsényből jelentik: A mezőföldi református
egyházmegye évi rendes közgyűlését Székesfehér
várott tartotta meg, Medgyasszay Vince kormány
főtanácsos, esperes és dr. Lipcsey Lajos főgond
nok együttes elnöklése alatt. A megelőző napon
lelkészegyesületi, számvevőszéki, tanügyi bizott
sági és missziói bizottsági ülések voltak. Ezek
előkészítő munkájának s az előadók alapos referá'um ának köszönhető, hogy a gyűlés rövid idő
alatt, még délelőtt végzet: a terjedelmes tárgy
sorral, sőt délelőtt még a bírósági ülés is tartható
volt. Az egyházmegye múlt évi élete a mindennapi
vesződség jegyében folyt le. A gazdasági nehéz
ségek minden újabb alkotást lehetetlenitettek, a
régiek fenntartására azonban megvolt a lelkierő és
anyagi képesség is. A bíróság két adófellebbezést
tárgyalt le, egyéb bírósági ügy nem volt. A gyű
lésen vármegyéik közéleti férfiai közül jelen vol
tak: dr. Szász Károly belső titkos tanácsos, dr.
Kenessey Pongrác főispán, Bibó Dezső kormányfőtanácsos, dr. Kovács Qyula vezető járásbiró és
még többen.

A k ö n y v iro d a lo m m á rk á s m u n k á i
o lcsó á ro n kaph ató k
F O D O R F E R E N C könyvkereskedésében.
T a k in t s e m eg k ira k a ta im a t.

csón. Tudja mit, ha leírja a tartozásomat, a magáé
lehet a sorsjegy.
Baumgartner nem akart belemenni a dologba.
Mint üzletember fontolgatta az esélyeket. Kilenc
kávé és tizennyolc zsemle mindig többet ér, mint
egy ki nem húzott sorsjegy. De Herczeg addig be
szélt, míg felébrédt benne a régi hazárdjátékon és
átvette a sorsjegyet.
írásba is foglalták mindjárt a megállapodást,
tanúnak aláírta az egész kávéház.
Nagy esemény volt ez. Meg is tárgyalták ala
posan. Aztán hazamentek, csak Brust ur maradt
még, akinek Mici megengedte, hogy hazakisérheti.
Herczeg magános kis szobájában sokáig tépelődött. Szemeit elkerülte az álom. Jól csinálta? Nem
jól csinálta ? Megnyugtatta öt az a tudat, hogy
Baumgaitnernek nem tartozik. Becsülettel lekvittelték a kávékat meg a zsemléket. Ez valóság. Fő
nyeremény, gazdagság ? Neki ? Hiú ábránd. És ha
most tartotta az egyszer kezében a szerencséjét és
könnyelműen, egy tál lencséért eladta? Ha most
megvalósulhatott volna minden titkos vágya, min
den rejlett álma, a kis ház, a gondozott kert vi
rágzó gyümölcsfákkal, két tehén az istállóban, taka
rosmenyecske, nekipirult arcú, sürgő-forgó, a kony
hában a pattogó tűz mellett, jólét, tekintély, előlép
tetés, gondtalanság, nyugalom ? Forró lett a pár
nája és hideg verejték gyöngyözött a homlokán.
Másnap délelőtt Baumgartner elment a póstira és felhivla Budapestet. Nagyon csendesen be
szélt, nem hallotta senki, hogy mit. A pősláskisasiszony is annyira el volt foglalva, hogy nem tudta
kihallgatni a beszélgetést. De a végét mégii
hallotta.

1933. julius 23,

VESZPREMVARMF.r.YF

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy Itteni OrOk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.
H

Í

R

E

K

.

G 5m b5s G yuláné h a lá la .
Az egész országot mélyen megrendítette az
a lesújtó hír, hogy vitéz jákfai Gömbös Gyuléné
szül. Szilágyi Erzsébet, a miniszterelnök felesége,
hétfőre virradóra hirtelen elhunyt. A magyar szi
vek fájdalmasan Osszeszoruliak, hogy éppen most
érte ez a váratlan sorscsapás a nemzet vezérét,
amikor minden erejére és energiájára szüksége
van, hogy a magyar élet hányódó hajóját a külés belföldi akadályok közölt egy szebb és bizto
sabb jövőbe kormányozza. Még fájdalmasabbá
telte a gyászhirt annak tudata, hogy a halál kö
nyörtelen keze egy olyan fenköhlelkü magyar aszszonyt ragadott el, aki szivjóságával és honleányi
lelkesedésével társadalmi téren méltó kiegészítője
volt férje nemes törekvéseinek, s akit ez az izzó
magyarsága vezetett annakidején a kemény magyar
ságában megszeretett miniszterelnök karjába. Ám
az élő magyar hit, amely nem vesztette el
egyensúlyát a nemzetet ért annyi csapás alatt sem,
ebben a megpróbáltatásban, amelyet Gömbös
Gyulával megosztva, a magáénak érzett, Istenben
vetett bizalommal keresi a vigasztalást s amíg a
jórágos nagyasszony lelkiüdvéért imát rebeg, egy
úttal kéri az Egek Urát, hogy a miniszterelnök
sebzett szivére adjon kegyelmesen balzsamot és
ne engedje megtörni a fájdalom súlya alatt azt a
féifiut, akire ennek a hazának olyan igen nagy
szüksége van.
A nagy gyász alkalmából Magyarországon és
a külföldön megnyilatkozott impozáns részvétben
Veszprémmegye tényezői is őszinte érzéssel osz
toztak s a haláleset hírére elsőnek dr. Kentssey
Pongrác főispán, majd a vármegyei törvényhatóság
nevében dr. Horváth Lajos alispán táviratilag fe
jezték ki meleg együttérzésüket.
— S zem élyi h íre k . Dr. Kentssey Pongtác,
vármegyénk főispánja és dr. Horváth Lajos alis
pán a mull héten Zircen hivatalvizsgálalot tartot
tak a főszolgabírói hivatalban.
— A rany- é s ezü stm isé s cisz te rc ie k . Meg
írtuk, hogy a veszprémi megyéspüspök püspöki
tanácsossá nevezte ki dr. Czapáty László tósokberéndi cisztercita plébánost, aki — mint értesü
lünk — aranymiséjét julius 22.- én mutatja be falu.
jában. Az 50 éves papi jubileumra az esperesi ke
rület papsága és a szomszédos községek is meleg
szeretettel készülődnek. — Dr. Bartók Egyed cisz
terci rendi tanár szülőhelyén, Enyingen mutatta
be ezüstmiséjét. A katolikus templomban lefolyt
— Százezer pengő ?_ És már ma fel lehet
venni?... D élután?... Köszönöm. Délután feluta
zunk.
Baumgaitner, Krézli és Pacsula fel is utaztak
Pestre. Nem szóltak senkinek, de a pár ellesett szó
ból mégis híre futott a nagy szerencsének. Herczeg
a Népbankban, a folyószámtakönyv fölé görnyedve
hallotta a hirt. Halkan mesélte valaki az igazgató
nak, nehogy Herczeg is meghallja. De mégis meg
hallotta. És dolgozott tovább. Sápadtan, összeszoritott fogakkal, küzdve a mindent elsöprő kétségbeesés fojtogató zokogásával.
Krézli, Pacsula és Baumgartner este már
haza is érkezett. A vonatnál ott volt a fél község.
Mindenki látni akarta a három szerencsés embert,
de különösen Baumgartnert, aki ilyen könnyen ju
tót ehhez a vagyonhoz. Örömtől sugárzó arccal fo
gadta a jókivánalokat és elmesélte, hogy Herczegnek egy szép duplafedelü Aranyórát vett arany
lánccal, meg belelett egy borítékba tiz darab va
donatúj, ropogós ezerpengőst. Ezeket most mind
járt átadják neki. Ök hárman. Nem is mennek
addig máshová.
Örömteli kurjongatással, túláradó jókedvben
nyitottak be Herczeg szobájába. És Herczeg ott
feküdt a padlón, mereven, hidegen. Mellette egy
összetört orvosságos üveg. A három embernek aj
kára fagyott a mosoly. Az életnek ez a végtelenül
szomorú tragédiája porig sújtotta ökeL Baumgart
ner elövette az órát és a borítékot és megilletődve,
reszkető kezekkel tette le a halott mellé. És meg
lapulva, félénken, halkan, lábujhegyre lépve hagy*ák el a szobát...

2 ? ^ . nn,epéLyl n dr- B" s"s Fri«y“ ciszL tanár
™ ° ' 11 «yBny0r0 a«ntt*M ídet, majd a jubiláns
megáldotta a papokat, rokonokat stb. Az ezüstmise
után Szönyegh Istvánná, a jubiláns nővére adott
ebédet s azon, több fölszólaló között, Tóth Ágos
ton apátsági számvevő a zirci apát üdvözletét tol
mácsolta. A jubileumra számtalan üdvözlő távirat
is érkezett.
“ V áltozások a Szent F erenc-rendben.
A bzflz Mártáról nevezett Szent Ferenc-rend pro
vinciálisa vármegyénket illetőleg a következő sze
mélyi változásokat rendelte e l: Veszprémbe jön,
mint hárfőnök, P. Morovicz Ferenc, Pápára keiül
P. Kiss Elemér.
— O ltárav atás. A Veszprémi Evengélikus
Nőegylet áldozatos buzgólkodása, amely ötévvel
ezelőtt uj orgonával ajándékozta meg a helybeli
ev. gyülekezetei, most a templom uj oltárának és
szószékének megépítését tette lehetővé. Az uj ol
tár, amely Csomay Kálmán építész műve, egyszerű
ségében is szép és ízléses alkotis s ünnepien fel.
avatása julius 23.-án, holnap vasárnap délelőtt is
tentisztelet keretében fog megtörténni. Az oltár
fölavatását Takács Elek, a veszprémi ev. egyház
megye esperese végzi, az alkalmi prédikációt pedig
Szántó Róbert bpesti-kelenfOldi lelkész fogja mon
dani, aki a Bethlen Gábor Szövetség veszprémi
kulturestéjén is szerepelt, másnap pedig az ev.
templomban megragadó egyházi beszédet mondott.
Az oltáravató ünnepélyt, ugyancsak a templomban,
Unnepies díszközgyűlés követi.
— Az Én Ú jság o m . Ali basa és a kacsa
nyári kalandjait mutatja a legnépszerűbb magyar
gyermeklap címlapja. Babay József ifjúsági regénye
és egy elbeszélés folytatódik a lapban, amelyben Z.
Tábori Piroska, Gyökössy Endre, Csiky Mária elelbeszéléseit, valamint Vályi Nagy Géza és Fehér
Lidia verseit is megtaláljuk stb. Mutatványszámot
küld a kiadóhivatal, Bpest, VI. Ardrássy-ut 16.
Elólizetés negyedévre 2 P.
— A dom ányok Laczkó D ezső s z o b rára.
Id. Ifftsits János 5, ifj. Ifflsils János Veszprém 5,
Jenőfy Ferenc Bicske 10, Spórer Tivadar Fonó 5,
Angeli Márton Peremartcn 2, Szalámin Miklós
Kocs 3 P. Félévi kamat tőkésítés 37‘97 P , összes
takarékbetét 2430 73 P.
— Öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek,
Igmándival segithetneksévekkel tovább élhetnek.
— N yu g d íjas b ú csú ztatás. Peremartonból
jelentik: Stranzl Gyula, az Ipari Robbanóanyag
gyár Rt. volt intézője julius l.év e l nyugalomba
vonult. A gyártelep tisztviselókarának nevében
Bogisich Oyula gyárigazgató intézett hozzá meleg
búcsúszavakat, tisztviselőlársai pedig aláírásukkal
ellátott cigarettatárcát ajándékoztak neki emlékül.
Ezenkívül szeretett kartársuk tiszteletére a mull
szombaton bucsuvacsorát rendeztek, amelyen részlvettek Peremarton é t Berhida községek vezetőem
berei is. Elsőnek itt is Bogisich Gyula köszöntötte
föl az ünnepeltet és nejét s példaképül Állította
38 éves szolgálatát, amelyből 11 et Peremartonban
töltött; s mint olyan magyart, aki a forradalmak
borzalmait egy szoba konyhás lakásban erős hittel
és akarattal élte át. Lukcslcs Imre esperesplébános
a katolikusok, Sziklai Zoltán a tisztviselőtársak,
id. Flink József és Szűcs István ref. lelkész a jó
barátok, végül Stróbl Tivadar főjegyző a község
nevében vett bensöségteljes búcsút a Sopronba
távozó házaspártól, amiért Stranzl Gyula megha
tóban mondott köszönetéi.
— A N em zeti Egység P á rtjá n a k zászlób o n tá sa . Hajmáskiren 200 főnyi tömeg jelenlé
tében bontott zászlót a Nemzeti Egység. Kremó
Alajos elnök másfélórás hatalmas beszédben is
mertette a nemzeti munkatervet és eme nsgy munka
megvalósítására összefogásra hívta a polgárokat.
Párhuzamot vont egy kis ház és a rombadöntött
haza felépitésének gondja és ideje közt és épitö
munkára szólította fel a polgárokat. A gyűlés lel
kesen mondta ki a párt megalakítását és megvá
lasztotta a tisztikarát. Elnök: Kremó Alajos, alelnök: Fülöp József, vezető titkár: Varga Sámuel,
körzeti titkár: Árkovics József. Ezenkívül 18 tsgu
válsszlmány alakult. A pártba eddig belépett 306
rendes és 8 pártoló tag. — Ujabbsn még a követ
kező megyénkben községekben történt zászlóbon
tásokról kaptunk értesülést: Atka, Bakonybánk, Bakonycstrnye, Bakonyoszlop, Bakonyszenlklráty, B a
latonkenese, Balatonfókajár, Berhida, Borzavár,
Csesznek, Hdnta, Herená, Karakószörcsök, Lázi,
Lovászpatona, Marcaigergetyt, Mezöszenigyörgy,
Peremarton, Ride, Szópár, Szentklrdlyszabad/a,
Szitasbalhás, Ugod is Vanytla.
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Arany- és ezüstérm éket
le g m a g a sa b b á rfo ly a m o n v á sá ro l

Szűcs Ede Bankháza
V eszprém .

— M agyar L ányok. Vaskos könyvvel is lőtér
az az olvasnivaló, amelyet a Magyar Lányok ké
pes hetilap nyújt legutóbbi számában. Bibó Lajos
és Pálosy Éva regényeit, Szegedi István és Ego
novelláit, Z. Tábori Piroska versét és számos ér
dekes cikket találunk benne. S. Bokor Malvin a
fiatal lány társaságbeli viselkedéséről beszél. Az
érdekes főlapot a gazdag „Otthonunk* c. mellék
let teszi teljessé. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16. Előfizetési dij
negyedévre 4 P.
— C ím adom ányozás. A kormányzó az igazságügyminiszter előterjesztésére Bertalan László
veszprémi törvényszéki irodafőtisztnek a törvényszéki irodaigazgatói címet és jelleget adományozta.
— Á thelyezett b etétszerk esztö . Az igazságOgyminiszter Kády Gábor önálló működési
körrel felruházott veszprémi betétszerkesztó-kezelől hasonló minőségben a gyönki kir. járásbíró
sághoz helyezte át.
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1 Bakony hegység1400 m. magaslatin fekvő
D r. Va sa Jó zs e f

.

erdei iskolába
t a n k ö t e l e s k o rb a n levő

növendéket szept. 1.-től fölveszünk
havi 4 8

P. ta rtá s d ijé rt.

Ennek fejtben ruházaton kivQI teljes ellátást nyújtunk,
beleártve a tanszereket, gyógyszereket és kwarzolást.
Bővebb felvilágosítást ad az intézet: Farkasgyepli, a, p. Vároelőd.

— É letm entés ■ R áb án . Pápáról jelentik:
Vasárnap délután a Rába folyónak várkeszői sza
kaszán Burucs Tamás nyomdász, aki ISbbed m á
val Pápáiéi rándult ki fürdeni, a megáradt vizn rosszul lelt és már tbbbször alámerült. Látva
a veszedelmes helyzetet. Varga László ref. kollé
giumi tanár gondolkodás nélkül a vízbe vetette
magát és hosszas küzdelem után kimentette a mármár fuldokló fiatalembert, akit gyors masszirozás
és mesterséges légzés utján magához térileltek és
hazaszállították Pápára. A bátor életmentét a nagy
számú közönség lelkesen megéljenezte.
— A K orona-szálló b é rb e ad á sa. Vesz
prém város képviselőtestületének legutóbbi hatá
rozatából kifolyólag a kiküldött bizottság meg
vizsgálta a viszonyokat s jelentést tett a közgyű
lésnek. Ezokból tegnap, pénteken délután előbb
az illetékes bizottságok, majd a rendkívüli képvi
selőtestületi közgyűlés foglalkozott a Korona bérbe
adásának kérdésével. A közgyűlés halározatát, la
punk korai megjelenése következtében, csak legkö
zelebbi számunkban közölhetjük. A közgyűlésen,
szabadságát megszakítva, dr. Berky Miklós polgármester elnökölt.
— A D evecserl Lövészegyesület ju b ile 
um a. Devecserből jelentik: A Oevecseri Polgári
Lövész Egyesület vasárnap ünnepelte meg fönn
állásának 60. évfordulóját. Délelőtt a lövészegylet
kerthelyiségében díszközgyűlés volt, amelyet Bélák
Endre főszolgabíró, az egyesület diszelnöke nyitott
meg emelkedett szellemű szavakkal és Isten áldá
sát kérte a jubiláló egyesületre. Dr. Sziphegyi
Ferenc ügyvéd, az egyesület elnöke ismertette a
lövészegyesület történetét, majd indítványára Baják
Gyulát és Diósy Nándort, a még éleiben levő két
alapitó tagot, viharos lelkesedéssel az egyesület diszlagjaivá választották meg. Lelkesedéssel elfogadta a
díszközgyűlés az elnöknek azt az indítványát is, hogy
a jubileum emlékére 60 fát ültessenek s azokat az
elszakított magyar városokról és megyékről nevez
zék el. A diszelnök zárószavaival véget ért disz.
közgyűlésen a Devecseri Róm. Kát. Daloskör,
Pautr István karnagy vezetésével, a „Hiszekegy"-it
és végül a „Szóza!“-ot énekelte el. Délután tekeés céllövőversenyt rendezlek értékes dijakkal, este
pedig szépségverseny volt, amit lánc követett
reggelig.
— A P o lg á ri D alegyesület sö re sté je . A
Veszprémi Polgári Dalegyesület múlt szombaton
söresíén ünnepelte meg a bpesti országos dalosversenyen elért kiváló sikerét és ugyanez alkalom
mal fogyasztották el a sördalversenyen nyert négy
hordó sört A Korona-éttermében igen szép szám
mal gyűllek össze a dalosok, valamint az egyesü
let pártfogói és a helybeli dalárdák vezetőségei,
élükön dr. Berky Miklós polgármesterrel, illetőleg
Csajdghy Károly kúriai bíróval, a kitálydijas Vesz
prémi Dalegyesület elnökével. A kedves és hangu
latos estét a Polgári Dalegyesülel állal igen szépen
előadott két szép énekszám vezette b:, ami után
dr. Sándorfi Kázmér, az egyesület elnöke mondott
derűs felköszöntőt Müller Oszkárra, a Polg. Dalegyesület fáradhatatlan buzgóságu háznagy-pénz
tárosára, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy az
egyesület a mai súlyos viszonyok között is meg
jelenhetett a bpesti dalosversenyen és aratolt dia
dalával újabb dicsőséget szerezhetett Veszprém
város nevének. Hasonló szeretettel emlékezett meg
Kocsuba Elemérről, az egyesület művészi igazga
tójáról, akinek önzetlen munkássága eredményezte,
hogy 81 cg'- ifllet ezt a sörözést megrendezhette.
A dalegyes..,el tagjai nevében MüUer Oszkár ház
nagy köszönte meg röviden az üdvözlést, majd a
dalosok, Rhosőczy Rezső karnagy vezetésével, a
bpesti versenyen nyertes sördall énekelték el viha
ros tapstól jutalmazva. Az egybegyűltek a késő
órákig maradtak együtt igen jó hangulatban.

1933. julius 23.

VESZPREMVARMEGYE

K ira k a e a arké a xd xa a m ba riró l.
A dzsembori megnyíló istentiszteletei a ke
resztény templomokban jul. 27.-én, d. u. 6 óra
kor lesznek éspedig: a katolikusok részére a lipót
városi bazilikában, a reformátusoknak a kálviniéri,
az evangélikusok nak a deáktéri templomokban. Izra
eliták részére julius 30.-án reggel 8 órakor a do
hányutcai főtemplomban lesz istentisztelet. Aug.
6., 13. és 15. napjain a közönség részére a gö
döllői plébánia templomban és — jó idő esetén
— a premontreiek erdei iskolájában, déli 12 é t 13
órakor is, lesznek szentmisék. — A dzsembori Uzletvárosban lesz Márton Lajos festőművész stúdiója,
akinek derűs rajzalbumát (1 P), müveinek repro
dukcióit, mfilapokat és eredeti rajzait mindenki
megszerezheti. Portrét is rajzol naponkint kétszer,
ö készítette a megjelent dzsembori plakátokat is.
— Megjelentek a 10, 16, 20, 32 és 40 filléres
cserkész bélyegek is s a működésbe lépett dzsem
bori-postahivatal elsőnap a bélyeggyűjtők, köztük
Baden-Powell világfőcserkész kérelmét intézte el.
— A IV. alté borban a Magyarországon használa
tos sátortipusokból kiállítást rendeznek, amelyeket
esős idő esetén a közönség is igénybevehet. - A
dzsembori idején a repülőtábor naponkint reggel
9-től 8 ig megtekinthető. Aug. 13.-án valószínűleg
repülőnap lesz motoros, mólóméitól! és modellgépekkel. — A m. kir. posta cserkészrepülőbélye
geket ad ki, a cserkészrepülő pedig naponkint két
szer szállít portát Gödöllőről Mátyásföldre. — A
dzsemborin mintegy 200 telefonállomás lesz és
17 állomás áll a közönség rendelkezésére, ezek
közül 13 interurban. — A közönség tájékoztatására
négyszínű térkép készült a dzsemboriról s az állo
másokon és a tábor területén mérsékelt díjért kap
ható. — Autók és motorkerékpárok belépőjegy nél
kül mehetnek a dzsemborira és ingyenes parkhe
lyet kapnak. A világtábor területére azonban nem
léphetnek. — A székesfőváros az I., III. és V. ke
rületi dunauszodákat ingyen bocsátotta a dzsem
bori rendelkezésére a azokban naponkint kb. 800
1200 an fürödhetnek.
— F é líru jeg g y el le h e t utazni a g ö d ö l
lői d zsem b o rire. A Gödöllőn aug. 1. és 15. kö
zött lezajló IV. Világdz8emborira utazók a vesz
prémi MÁV menetjegyirodában váltható igazolvány
alapján a felszállási állomástól Bpesten át és viszsza a MÁV vonalain bármely osztályban 50 °/o-os
mérsékelt menetjegy kiszolgáltatását igényelhetik.
Az igazolvány julius 28. tói aug. 15,-ének 12 órá
jáig, visszautazásra aug. 1.-től aug. 23.-ínak 24
órájáig érvényes. Uimegszakitás csak Bpesten és
Gödöllőn van látlamozás nélkül megengedve.
Visszautazásra csak akkor érvényes az igazolvány,
ha az odautazásra is használják és ha a dzsem
bori táborparancsnokságnak bélyegzőjével is le
bélyegeztetett. Az igazolvány ára 160 P.
— Le gú ja b b kották, iro d a lm i k ö n yvu jd o n e ág ok m á r a m egjelenéa n ap já n b e s z e re z h e 
tő k FODOR FER EN C kön yvke re sk e d é sé b e n .

V arrónő,
ki kosztü m ö t, fe ls ő ru h á t é s fe h érn e m ű t
Ízlésesen k észít,
l92
napi 1 pengőért ajánlkozik vidékre is házakhoz.
RAKSSÁNYIIZA varrónő, Veszprém, Csarhát-u 18.

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
sz a b a d k é z b ő l
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ju t á n y o s á n eladó.
Érdeklődni d. u. 6 éra után helyszínen lehet.

Lakást változtat?
Beköltözés e l ő t t

ciánoztasson
h a c h e r p o lo s k a irtó va l, akinek

veszprémi m egbízottja:
szívességből S ch lö g l, Rohonczy-tér I. sz.

kapcsolatos, újonnan átalakított

ffiuinternátus
igazgatósága kérésre prospektust küld.
% R ák o sp a lo ta , T is z a l - u C l. T á l . i 94E 82.

— H alálozás. Balogh Balázs ny. m. kir.
pénzügyőri I. oszt. felügyelő, a Veszprém városi
pénzügyőrség volt parancsnoka, julius 5.-én, éle
iének 67. évében elhunyl Veszprémben. Temetése
őszinte részvét mellett ment végbe T -én az alsóvárosi temető kápolnájából,
Dr. Szemmelvetsz Ferenc zirci orvos felesége:
szül. Lovaghy Ilonka életének 30., házasságának 5.
évében, julius 14.-én, hosszas szenvedés u'án el
hunyt. A bájos és melegen szeretett fiatal asszony
temetése 16.-án az egész község őszinte, nagy
részvéte mellett ment végbe, a Kálvária-kápolná
ban történt beszenlelés után, a zirci felső temető
ben. A megboldogultat férjén kívül egyetlen kis
leánya : Évike és kiterjedt rokonság gyászolja.
Papp- Kovács Ferencné szül. Fancsikal-Lázdr
Ilona, ny. tábornok, volt veszprémmegyei parancs
nok özvegye, julius 15.-én Budapesten váratlanul
elhunyt. Temetése 18.-án ment végbe a farkasréti
temelő halottasházából. A megboldogult utiasszony
halála érinti, mini közeli rokonokat, a veszprémi
Takács-, Csomasz- és Gaál-családokat is.
— A le g tö b b szülő, aki iskolába, inter
nátusba készül adni gyermekéi, tájékozatlan, hogy
milyen iskolatípust válasszon, hol helyezze el leg
jobban gyermekéi? A most megjelent „Tanintéze
tek, Internátusok Tájékoztató Címtára" könnyít a
szülők gondján, amikor eligazítja őket a kérdések,
nevek, cimek útvesztőjében. A rendkívül ügyesen
Összeállított könyvecskét eddig 19 000 szülő kérte
és a kiadó: Erdős József közismert hirdetési iro
dája (Budapest, Teréz-körút 35.) bárkinek in
gyen küldi meg 20 fillér portóköltség megtérítése
ellenében.
— A V eszprém i Irg alm as N ővérek tanés nevelőintézete bentlakásra felvesz elemi, pol
gári és női ipariskolai tanulókat bármely vi
dékről, sőt a fővárosból is, akiknek egészségi
szempontból ózondus hegyi levegőre van szüksé
gük. Veszprém fekvése és a környék leveg'je ki
válóan alkalmas a növendék testli fejlődésre. Havi
ellátási dij 50 — P. Jelentkezni lehet az intézet
főnöknőjénél, Szent Anna-lér 7.
— Jelen tk ezzen ek a le v e n tek ö te le sek . A
belügyminiszter rendeleté értelmében mindazok az
iskolát elhagyott vagy isméllöiskolába járó ifjak
leventekötelesek, akik 1921., 1920., 1919., 1918.,
1917.,
1916, 1915., 1914., 1913., 1912. évben de
cember 31.-ig születtek, és mint ilyenek jelent
kezni tartoznak augusztus 25.-ig hétköznapokon
d. e. 9 — 12 óráig a vármegyeház, földszint 7. sz.
hivatalban, ahol nyilvántaitisba veszik őket. Min
den szülő, gyám, munkaadó vagy más egyén, aki
a felügyelete vagy gondozása alatt levő ifjút a
jelenikezésben megakadályozva nem gondoskodik
arról, hogy az ifjú jelentkezési kötelezettségéi tel
jesítse, 80 P-ig lerjedhelő pénzbüntetéssel büntet
hető. Bővebb felvilágosítást a polgármester által
kiadott hirdetmény nyújt.
— T izenegyféle ne m z et fia i V eszprém 
b e n . Az 1908. év kiráiynapjai óta, amikor a külön
féle nemzetek katonai attaséi járlak nálunk, nem
volt oly nemzetközi társaság Veszprémben, mint
most, augusztus elején lesz, a világdzsemboti
cserkészeinek illeni látogatása alkalmával. Tizen
egyféle nemzet cserkészei keresik fel Veszprémet,
amint azt a táborparancsnokság a várossal már
közölte. A legtöbben lesznek az angolok éa fran
ciák, utánuk a Csehszlovákiában lakó magyarok
éa lengyelek. Szép számmal jönnek a svédek, bolgároV, egyiptomiak, amerikaiak, spanyolok éa sziriaiak is. Bizonyára közponlja lesz a vendégsze
retetnek és öröme a veszprémi gyermekeknek az
a három japán is, aki a táborparancanokaág ér
tesítése szerint ugyancsak a Veszprémbe kirándu
lók közölt lesz. A város különben már nagyban
készül a fogadásra. Az iskolánkivüli népművelési
bizottság háziipari tanfolyama m ír kétziti a város
által a cserkészeknek szánt ajándékokat s már ki
ment a felkérés a veszprémi nöegyletekhez, akik
a cserkészek ebédjén a háziasszonyi tennivalók el
j látását vállalták. Augusztus második hetében 7.,

1933., július 23.
10. é t 12 .-én várjuk ■ cserkészeket, akik déleiéit
érkeznek. Az ünnepélyei fogadéi a VTC-páiyán,
vagy a Széni Imre-téren letz, majd csoportokban
megtekintik a várost, a Legényegylet kerthelyitégében ebédet kapnak é l délután utaznak Balaton •
el midin át Oödüllére. A részletes programra még
visszatérünk.

— Felavatták a lepsényi autó-mementót.
Nagy érdéklédés mrllett vasárnap avatták lel a
lepsényi halálkanyarnál — o tt ahol már számta
lan autószerencsétlenség történt, — azt a figyel
meztetőt, amelyet gróf Andrdssy Mihály készületeit.
A memenlö egy magas betonoszlopra szerelt autóroncaból á I, amelyre .Lassú hajtás, vagy gyászszertartás" feliratú figyelmeztető van illesztve. A
mementét a KMAC részéről Ltncz Albin altábor
nagy vetle át azép felavató beszéd kíséretében.
— T a lá lta k Veszprémben I. bő 18. egy ke
rékpárt. Igazolt tulajdonosa a rendőrkapilényságon
átveheti.
— O lcsó a u tó b u sz u ta z á s B alato n fű red re.
Minden vasár- és Unnepnapnap délután 2 órakor
BfUredre éa Füredről este 9 órakor külön autó
busz indul. Utazási dij oda és vissza 1 80 P. Je
gyek egész hélen kaphatók a MÁV veszprémi me
netjegyirodájában, ahonnan a kocsi elindul.
— A k é pv iselő v álasztó k n év jeg y zék e e l
len b e a d o tt fe lle b b e zé sek . A vármegye központi
választmánya tegnap, pénteken délelőtt dr. Horváth
Lajos alispán elnSklésével ülést tarlóit, amelynek
tárgya az országgyűlési képviselőválaszlók 1934.
érre érvényes névjegyzéke ellen beadott fellebbe
zések elbírálása volt. Összesen 45 fellebbezést
nyújtottak be a a válisztmány valamennyinek
helyt ado't.
— H a ta lm a s film alk o tás az F. P. I. nem
válaszol, amely rendes helvárakkal szombat-vasár
nap kerül bemutatásra a Hungária mozgóban. —
Szerdán és csütörtökön (25. és 27.) filléres helyárakkal Jsn Kiepura és Magda Schneider nagy
sikerű filmje reprizben: az Éjféli szerenád.
— K özutakon k ö zlek ed ő g ép járm ű v ek
m e g vizsgálása. A belügyminiszter rendelete ér
telmében mindazokat a gépjárműveket (autó, autó
busz, motorkerékpár slb ), amelyek a közutakon
közlekednek, junius 19. és szeptember 30. között
vizsgálatnak vetik alá. Ezeket a gépjárműveket
jogosan üzembentartó tulajdonosaik tartoznak vizs
gálat alá bocsátani és pedig a kövelkezó időpon
tokban: Veszpiém vármegyéből azok, akik nem a
gépjárműkerület székhelyén kérték a megvizsgálást,
a szfehérvári rendőrkapitányságon d. e. fél 9.-től
12.-ig. igy Enyingről és Siótokról jul. 2 8 -án, Zircröl jul. 29.-én, Veszprémből, Devecserböl éa Ajká
ról jul. 31.-én. A helyszínre kért vizsgáltatásokat
a bizottság a kővetkező időpontokban foganalositja:
Siófokon aug. 2.-án, Pápán aug. 16., 17. és 18.
napján, Veszprémben súg. 12.-től 25.-ig, Várpa
lotán aug. 28.-án, Zircen aug. 29.-én és Enyingen
aug. 31.-én.
— A m a tő r ö k figye lm é b e I Fé n y k é p e ző g é 
p e k , film e k , le m e z e k , v e g y e z e re k ée p a p íro k ,
a le g jo b k g y é rtm é n y u a k A rlé e l vé la e zté k b a n
k a p h a tó k F O D O R F E R E N C fo to -e z a k ü z le té b e n
V e e z p ré m , S z a b a d e á g -t é r 3.

— A k ú tb a fu llad t. Nagytevel községben
Vlái Ferenc 75 éves gyengeelméjű földmives éjjel,
vizhuzás közben beleesel! a kútba és belefulladt.
Holttestét csak másnap reggel találták meg.
— A soly m ári b án y ász o k köszöneté. A
solymári szerencsétlenség kilenc megmentett bányá
szának — mint ismeretes— Tolnai Világlapja ki
lenc „Tropical Freskó" tiszta gyapjuőltőnyt és 200
pengőt küldőit. A bányászok, akik mér kiheverték
a kilencvenegyórás élel-halál küzdelem súlyos kö
vetkezményeit, hálás szivvel fogadták az ismert ké peslap adományát és egymásután mondtak köszö
netét Tolnai Világlapjá- nak.
— P á riz s i é s fö ld k ö z i-ten g e ri tan u lm án y 
ú t A MEFHOSZ Utazási és Idegenforgalmi Osztálya
* nyár folyamán még rendkívül kedvezményes 15
bjpoz tanulmányutat indít Párizsba aug. 2.-án,
•7.-én é t szepl. 1.-én. Részvételi díj 300 P, diá
koknak 260 P. Jelentkezési határidő tiz nappal az
indulás előtt. Az aug. 20.-án (induló Görög—Tö
rökország—Rodosz é t Albánia lOldkőzi tengeri
tanulmányul részvételi dija, turista szállással, a luxus
hajón 268, négyágyas kabinszállással 367 P. Jelentkezéai határidő július 30. Érdeklődőknek felviligo•üáisal éa részletei programmal szolgál az iroda
(Bpeit, IX. Ferenc-körut 38., tsz. 2 )

eszprem varm egyf
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Egyik a ff Ólaiból egy a ff nő közül.
Nem véletlen, hogy « ibolyát nevezi
meg.

ha öntól kedven* illatát

kérdezik. Ami egyéniiégénck leg
jobban megfelel, közel áll érzclim
világához u. tetszik Önnek, illik ii
Önhöz. Az Elida 7 virág szappan
illata magában hordja azt az illatot,
mely Önhöz tartozik. — önnek é*
másoknak is rokonszenves. Az ElMa
*

virág szappan tiszta és enyhe,

utolsó

maradékáig

átillatosított.

ELID A

VIRÁG SZAPPAN
a z Ön k e d v e n c ' i l l a t á v a l
— Az an g o l irodalom legkiválóbb elbeszé
lői egyike, Lemon regénye Anglia hőskorába visz
bennünket, a vaskezü Cromwell idejébe. Színes
események kerelében játszódik le Leylon Hali
urának ér szerencsétlen hitvesének szivhezszóló
története. Megjelent a Milliók Könyve legújabb
számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.
— Agyonütötte a villanyáram. Pápáról
jelentik: Múlt pénteken Drach Adolf pápai aszta
losmester lakásának udvarán Waláhauser Sándor
asztalossegéd a villanyvezetéket akarta összeillesz
teni, azonban a biztositódugót tévedésből nem
csavarta ki egészen s a magasfeszültségű áram,
amikor a vezetékhez hozzáért, agyonütötte. Vasár
nap délelőtt temették el nagy részvét mellett.
— Magára gyújtotta a házat. Renner
István fenyőfői földmives ünneplő ruhájába öltö
zött, fölment a padlásra s az otl felhalmozott ta
karmánykészletet magára gyújtóba és szénné égett.
A kissé gyengeelméjű idős embert állítólag családi
viszály vitt: rá a borzalmas öngyilkosságra.
— Clgányháboru. Hajni Tuta és KovácsPetykó Imre teknővájó cigányok a lepsényi ország
úton vásár után összevesztek. A veszekedés hevé
ben Bajni kollégáját egy vésővel úgy vágta fejbe,
hogy haldokolva szállították a kórházba. Az indu
latos cigány pedig a fogházba került.
— A m ozi m űsora. Ma szombaton (22.)
és vasárnap (23 ) az UFA hatalmas filmproduk
ciója : F. P. I. nem válaszol. Kűri Siodmak regé
nye ulán irta: Walter Reisch. Főszereplők: Hans
Albers, Sybille Schmilz és Paul Harlmann. Végre
egy film, amely nem sablonos. Az F. P. 1. egy
hatalmas méretű uszósziget, a lehnika minden vív
mányával felszerelve. A cselekmény lulajdonképen
a endszeres amerikai légiforgalom megteremtésé
ről szól s ez csak úgy jöhet léire, ha egy hatal
mas uszó-sziget létesül az Atlanti-óceán közepén.
A vállalkozók ellenfelei megpróbálják a felépiteit
uszószigelet elsülyeszteni, amelyen a repülőgépek
légiói tudnak kikötni. Er a monumentális alkotás
a maga hatalmas berendezéseivel nagyszerű hatást
gyakorol a nézőre. A film minden szereplője töké
letes alakítást nyújt. Előzőleg kiegészítő műsor és
híradó. — Szerdán csütörtökön (26. és 27.) fillé
res előadásban, reprizben : Éjféli szerenád. A fő

szerepekben : Jan Kiepura, Magda Schneider, Fritz
Schultz, Oltó w alburg, Ida Wüst, Juliul Falkenstein. A film elragadó meséjével, kedves és is
mert énekszámaival elsó bemutatkozáskor is osz
tatlan sikert aratott. Az előadások kezdete hétköz
napokon fél 7 és 9, vasárnap 4, fél 7 éa 9 órakor.
— Lapnyomis közben éttesülünk, hogy a mozi
fenti műsora változni fog.

KÖZGAZDASÁG.
H árom h ó n a p ra fe lfü g g e sz tik a g a z d a 
á rv e ré se k e t.
Hír szerint rövidesen össze fogják hivni a
33-as bizottságot, amely főként a gazdaárverések
felfüggesztésével fog foglalkozni. Az ez ulán meg
jelenő kormányrendelet ki fogja mondani, hogy
három hónapig minden néven nevezendő árverést
felfüggesztenek. Készen van az a rendelet is, amely
az árverések felfüggesztése esetén a védelmet a
perbeli cselekményekre is kiterjeszti. A kormány
nak ezzel a rendelettel az a célja, hogy a gazdá
kat a fölösleges perköltségektől megkímélje éx
hogy különösen a kisegziszlenciák a földjüket meg
tarthassák.

* Útépítések vármegyénkben, A kereske
delmi miniszter Veszprémmegyéhez leküldötte szak
közegét, aki az oly nagyfontosságu györ—zirc—Vesz
prém— balatoni állami műut fölvételezési és terve
zési munkálatait végzi el. A vármegyei törvény
hatóság pedig a kir. államépitészeti hivatal utján
megkezdte a kelta—apácatornai, a nagykamond—
bobai és a kisberzseny—veszprémpinkóci leendő
törvényhatósági utak épitését. Ugyancsak meg
kezdte a törvényhatóság a zirci átkelési azakaaz
sokat sürgetett kikővezési munkálatait is.
* A kontárság megakadályozása. Pápá
ról jelentik: P ip a város polgármesteri hivatala
felhívást intézett a közönséghez, hogy a szükséget
munkájukat iparigazolványos iparosokkal végeztes
sék el, mert a kontárkodás iparhatósági eljárást
von maga ulán. Egyébként is pártolni az iparo
sokat, akik résztvesznek a közterhek viselésében,
erkölcsi kölelestég.

* K isipari i s kisk eresk ed ő i seg éd h itelek .
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara előter
jesztésére a kereskedelmi kormány elvben oly kis
ipari és kiskereskedői segédhitelt nyújtó skcíó lé
tesítését határozta el, amely szerint bankszera fe
dezettel nem biró, de egyébként teljesen megbíz
ható kisiparos és kiskereskedő anyagbeszerzésre,
munkaalkalmak biztosítására stb., 200 P-lg terjedő
hitelt kaphat Elképzelés szerint ebben a hitelak
cióban nemcsak az állam, hanem a törvényható
ságok és a városok is részt fognak venni azáltal,
hogy a hitelalap megteremtéréhez hozzájárulnak.
Ezzel a hozzájárulással jogot nyernek a kihitelezés
irányítására és ellenőrzésére. Ez a hitelakció tel
jesen független lenne a már m&kődő hasonló célú
kél intézménytől.
* A nedves Id ő járással kap cso latb an
fellépett gyüm ölcsfa b eteg ség ek rő l ir a Nö
vényvédelem és Kirtiszet legújabb száma. Cikkeket
közöl még a levéltetvek, hangyák irtásáról, a gyü
mölcslevek készítéséről, a csemegeszőlő kezelésé
ről és osztályozásáról, a díszfák szaporításáról, a
ribiszke betegségeiről, a rózsa rothadásáról, a mez
telen csiga pusztításáról stb. A dúsan illusztrált
két szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Bu
dapest, Kossuth Lajos-tér 11.) egy alkalommal
díjtalanul küld mutatványszámot.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(G örgey) a címe annak a kiváló írói tollal
megirt jellemrajznak, amelynek tárgyilagos és min
den részletre kiterjedő sorai dr. Cselőlei Lajos ki
váló szaktudását és Írói készségét dicsérik. Or.
Cselőlei Lajos újszerű megvilágításba helyezi elénk
a szabadságharc nagyvezérének, Görgeynek alak
ját, akit a népszáj sokszor a haza ellenségének is
bélyegzett. Mesteri színekkel festi az iró a szabadságharc nagy tragédiáját, a Kossuth és Oörgey kö
zötti meg nem értés, illetve Görgey egy-két em
beri hibájának végzetes hatását a magyarságra.
A magyarvérü, de idegen hatások alatt nevelke
dett Görgey, aki kiváló hadvezéri tulajdonságán
kívül több képességgel nem igen rendelkedett, nem
értette meg felettesét, a lángolólelkü magyart s a
kiváló diplomatát. Ezt boncolgatja Cselőlei leg
újabb kitűnő munkájában, amely Ízléses kiállítású
füzetben, ez évben jelent meg a Slephaneum iro
dalmi vállalat kiadásában s gazdagította a komoly
magyar irodalmat.
—thj.—
(Kis családi h ázak ) terveinek egész sorát
közli Herczeg Ferenc képes hetilapjának, az Ui
Idők-nek legutóbbi száma. A kis házak Thoroczkai
Wigand Ede müvei. .Számok tréfái* cimmel mu
latságos adatokat közöl Csűrös Zoltán. Érdekes
városképet rajzolt Nyilas Jenő Győrről. Harsányi
Zsolt és S. Bokor Malvin nagyszerű regényei foly
nak az U j Idők-ben, amelyben elbeszéléseket ta
lálunk Mécs Alajostól és Kosáryné Réz Lolától.
Életrevaló utasításokat kap az olvasó .A kevés
pénzből jól élni,tanulni, szórakozni...* c. rovatban.
A közkedvelt rovatokon és érdekes képeken kivfll
az Uj Idők fényképben közli a 30000 pengős rejt
vénypályázatnak két nyereményét: a selyembrokát
szalonberendezést és az 51 darabból álló ezüst evő
készlelet. Az U j Idők előfizetése negyedévre 6 40 P,
egyes szám 50 fill. Mutatványszámot szívesen küld
a kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16.
(H angverseny é s ism erkedési este.) Ztrctől jelentik: A Zirci Filharmonikusok Társasága
és a Bakonyegyesűlet julius 23.-án, vasárnap este
fél 9 órakor a Legényegylet nagytermében szóra
koztató hangversenyt, utána pedig, a nyaralóven
dégek tiszteletére, ismerkedési estet rendez.

AnyakOnyv.
Születés: l'jvári Karolina házt. alkalm. leánya Julianna
ref. — Szukop József földm és Voils Terézia fia József r. k.
— Biró Gyula napsz. és Horváth Julianna leánya Erzsébet
r. k. - Móricz Ferenc m. kir. honv. őrmester és Joósz Er
zsébet fia László Vilmos r. k.
Halálozás Osvald Gyula bányamunkás 15 é. r. k.
— Szabó Mária varrónő 26 é. r. k. — Nyári Gyula népze
nész, 46 é. r. k. - Lenner Miháfyné Mátyás Mária ü6 é.
ref. — Major Ernő szigorló mérnök, 31 é. r. k. - Mikácz
Irén 6 é. r. k. — Szukop József 1 n. r. k. — Riegler Jó
zsef 8 h. ev. — Beke Jánósné Szőke Teréz 20 é. r. k.
Házasság: Török Zoltán m. kir. honv.őrmester, r. k.
és Halász Erzsébet ev.

Eredményesen hirdethet a
Voszprémvármegyében.

1933. julius 23.

VESZPREMVARMEGYE

6. (XXXV. LV111.—30. Mám)

SZENZÁCIÓS OLCSÓ
A V IL Á G H ÍR Ű

REMINGTON JUNIOR
H O R D O Z H A T Ó ÍR Ó G É P

285 P
ROYALSIGNET
H O R D O Z H A T Ó ÍR Ó G É P

275 P

Veszprém megyei város polgármesterétől.

k a p h a tó k

FODOR

TESTEDZÉS.
O L ab d a rú g á s. Vasárnap Fűzfőn Újpest
professzionista és amatőr kombinálja játszott barátrágos mérkőzést a FAC-caL A mérkőzést a helyi,
csapat 7 : 5 ( 3 :5 ) arányban megnyerte. Elaófélidőben a fővárosi együttes tehnikája révén fölény
ben volt, sőt 2 gólos vezetéshez is jutóit a má
sodik télidében azonban kifáradtak a a lelkes
fűztőieknek még a győzelmet la sikerűit kiharcolniok.
(I- é>
o A ugusztus végén k e zdődik a z u j lab
d a ru g ó szezon. Az 1933—34. évi labdarugó
bajnoki szezont valószínűleg augusztus végén kez
dik meg csapataink. Megyebeli csapataink közűt
a Move VSE már a héten komoly tréninggel ké
szül a bajnoki szezon megkezdése előtti pár ba
rátságos mérkőzésre is, hogy a bajnoki szezont tel
jes felkészültséggel kezdhesse.

8581— 1933. szám.

FERENC

könyv- és paplrkereskedésében.

P á ly á sa ti hirdetés.
Veszprém város képviselőtestülete megbízá
sából pályázatot kirdetek az 550 személyes városi

3947— 1932. sí.

Árverési hirdetmény.
Dr. Lukács Imre budapesti ügyvéd által kép
viselt Szondi Sándor javára 150 P követelés és
járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság
1932. évi 438932. számú végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932. évi november hó 19.-én lefoglalt, 1060
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számuvégzése alapján az árverést elren
delem. s annak az 1908. évi XLI. t. c. 20. §-a alap
ján még következőkben megnevezed, valamint zálog
jogot szerzett más foglaltatók javára is, végrehaj
tást szenvedő lakásán, Veszprémben, Kossuth Lajos
utca 17. szám alatt leendő megtartására határidőül
1933. évi ju liu s 26. n a p já n ak d élután négy
ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bú
torok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek,
esetleg a becsár %-áért is el fogom adni. 1000
pengőt meghaladó becséitékü ingónál a becsérték 10
®/o-át bánatpénzül kezeimhez az árverés megkezdé
sekor le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvbél ki nem tűnik,
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam
írásban vagy szóval jelentsék be.
Kelt Veszprém, 1933. junius 24.-én.
203
Stekker s. k , kir. bir. végrehajtó.
3186+ 3231— 1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Julesz Jenő és társa budapesti ügyvéd
által képviseli Hazai Kőolajipar R l. javára 200 :-186
P 56 fill. követelés és járulékai erejéig a veszprémi
kir. járásbíróság 1931. évi 4838 | 4971. sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1932. évi február hó 3. és
március hó 9.-én lefoglalt, 1170 P-re becsült ingó
ságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú
végzése alapján az árverést elrendelem, s annak az
1908. évi XLI. Ic. 20. §-a alapján még kővetke
zőkben megnevezelt, valamint zálogjogot szerzelt
más foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő
lakásán, Tólvázsonyban leendő megtartására batár
időül 1933. évi julius h ó 26. n a p já n ak d é l
e lő tt 12 ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, gazdasági felszerelés s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár * ,ért is; el fogom adni. 1000 P-őt meghaladó becsértékű ingónál a becsérték 10 °/o-ál bánatpénzül
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
igénykeresetűket az árverés megkezdéséig nálam
Írásban vagy szóval jelentsék be.
Kelt Veszprém, 1933. junius 24.
204
S tek k er i. k., kir. bir. végrehajtó.

(M a ta to tt Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

állására.
A pályázatok kizárólag a város által kiadóit
pályázati kérvényűrlapok felhasználásával tehetők,
amely űrlapok a pályázat feltételeit is magukban
foglalják. Az űrlapok a polgármesteri hivatal ki
adójánál (városház, 1. em. 7. sz. szoba) díjtalanul
kaphalók.
A fennálló rendelkezések szerint a mozgó
képszínház üzemvezetőjére előirt képesítés, jogosít
vány igazolására szolgáló okmányokkal, erkölcsi,
illetőségi bizonyítvánnyal és az eddigi működést
igazoló okmányokkal el’átott pályázati kérvényeket
zárt borítékban, .Pályázat a városi mozgóképszín
ház üzemvezetői állására* megjelöléssel, szabály
szerű bélyeggel ellátva, 1933. évi a u g u sz tu s hó'
7.-én déli 12 ó rá jé lg a polgármesteri hivatal ik
tatójába kell beadni. Az elkésett, valamint nem az
általunk kiadóit pályázati kérvényürlapon beadott
pályázatokat figyelembe nem vesszük.
A pályázalok fölött a városi közgyűlés dönt,
ennek döntéséig a pályázók kötelezettségben ma
radnak.
Veszprém, 1933. julius 20.
Polgármester szabadságon:
R osos s. k.,
202

helyettes polgármester.

585— 1932. szám.

7442— 1932. Pk. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Vadász Mihály ügyvéd által képviselt
Autóvásár Közlekedésügyi Rt. javára 2900 P kö
vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi P. 529. számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szen
vedőknél 1932. évi május hó 13.-án lefoglalt,
1054 P-re becsűit ingóságokra a veszprémi kir.
járásbíróság fenti számú végzése alapján az árve
rést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c.
20. §-a alapján még következőkben megnevezett,
valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára
is, végrehajtási szenvedő lakásán, Veszprém, Gizellalér 3. és folyt. Toborzó-ulca 4. szám alatt leendő
megtartására határidőül 1933. évi augusztus hé 2.
napjának déli 12 éráját tűzöm ki, amikor a biró
ilag lefoglalt buto.ok s képek, szőnyegek, alpakka
tárgyak a egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek,
esetleg a becsár V.-áért is el fogom adni. 1000
Pengőt meghaladó becsértékű ingónál a becsérlék
10°/o-át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajlaló követeléséi megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyból ki nem tűnik,
igénykeresetűket az árverés megkezdéséig nálam
írásban vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1933. junius 30.
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A VESZPRÉMVÁRMEGYE
sze rk e sztő sé g én e k é s kiadóhivatalénak
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