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rint piackérdéseinken segítenek, mégis őrköd
nünk kell hagyományos termelési értékeinken. 
Különösen fontos ez akkor, ha figyelembe 
vesszük azt a vezérlő szempontot, hogy |Ma- 
gyarországegzisztenciája mezőgazdaságán nyug
szik.

A kormány a  mezőgazdaság megsegíté
sére felmerült javaslatokat mérlegelés tárgyává 
tette s úgy döntött, hogy a boletta-segélyt ki
küszöbölni nem lehet. A gazda a mai terme
lés mellett, az ijesztően lesüllyedt világpiaci 
gabonaárak következtében, közvetlen támoga
tásban kell, hogy részesüljön. Egy-két év vesz
teséges termelését még csak kiheverhetné a 
magyar m ezőgazdaság, de a ráfizetéses terme
lési évek halm ozódása kell, hogy a kormányt 
a m ezőgazdaság közvetlen segélyezésére kész
tesse. Ennek a segélyezésnek az lesz az irány* 
elve, hogy a  gabonasegély feltétlenül a  terme
lőnek jusson.

Kétségtelen, hogy a boletta fenntartása 
súlyosan terheli a  liszt és kenyér fogyasztóit. 
Éppen ezért módot kellett találni arra, hogy a 
múltban tizpengös értékkel biró gabonajegy, a 
két és félpengős lisztlorgalmi adó. mely együtt
véve tizenkét és félpengő terhet jelentett, a jö 
vőben lényegesen kevesebb legyen. A kormány
nak sikerült ezt a  célt elérnie olymódon, hogy 
a gabonajegyet leszállította úgy, hogy a liszt- 
forgalmiadóval együtt, a  jövő mezőgazdasági 
évben, több, min* egyharmadáva! kisebb összeg 
fogja terhelni a búza és a rozs métermázsáját.

Amikor ezt a kormány elhatározta, kizá
rólag szociális megfontolás vezette, aminek kö
vetkezménye az lesz. hogy a  kenyér órát ol
csóbbá lehet tenni. Ez az ármérséklés kilogra- 
monkint hét fillért jelent, ami az eddigi árnak 
16 °/o-a. Ilymódon a bolettaalap bevétele, —

amivel a kormánynek feltétlenül rendelkeznie 
kell, — természetesen lényegesen kisebbedik* 
úgy, hogy a gabonasegitség kiadásainak fede
zésére még körülbelül 25 miliő pengőt kellett 
előteremteni.

Mór most honnan vegye ezt a kormány ? 
És itt jelentkezik a Gömbös-kormány kisembe
reket védő szociális szempontja. A hiónyzó’.te- 

| kintélyes összeg előteremlését nagyon könnyű 
i dolog volna papiroson valamilyen adóemelési 

rendelettel biztosítani, de ez az eljárás szöges 
j  ellentétbe kerülne a Gömbös-kormány egész 
I kormányzati programjával. A kormány ugyanis 
! olssóbbó akarja tenni a kenyeret, hathatósan 

segíteni kivan a m ezőgazeasógon s mindezt 
végrehajtja úgy, hogy a hiányzó összegek olyan 
közgazdasági területekről kerüljenek elő. am e
lyek nagyobb konjunkturális nyereségekkel ren
delkeznek. így a boletta-alap hiányzó fedezetét 
olyan iparvóllatoktól szedi be. amelyek még 
ma is nagyobb haszonhoz tudnak jutni. Ilyenek 
a szénbányák és a textilipar.

Bölcs intézkedése a kormánynak az is, 
hogy mór eleve gondoskodni kivan arról, 
hogy az iparvállalatokra eső terheket ne lehes
sen áthárítani a vevőkre és a fogyasztókra, 
hanem a magukéból legyenek kénytelenek a 
fedezetet viselni. Ezzel eléri a kormány azt, 
hogy a  gabonasegélyezés terhe méltányosan 
eloszlik a fogyasztók között és nem kizárólag 
a kenyérfogyasztók széles, segítségre szoruló 
rétegét sújtja. Teljes elismerés illeti a kormányt 
ezért a bölcs intézkedésért, mellyel ismét ké
zenfekvő jelét adta annak, hogy a legkuszóltabb 
szociális és közgazdasági problémák gordiusi 

[ csomóját is keresztül tudja vágni közmegelé
gedésre. (sj

H iszek egy Istenben , hiszek egy hazában , 
H iszek egy  isten i örök  igazságban ,

Hiszek M agyarország  fe ltám adásában . Ámen.

Olcsóbb lesz a kenyér.
Úgy a  belföldi kenyérellátás, mint a  me

zőgazdaság elfogadható gazdálkodása szem 
pontjából igen fontos a  kormány elhatározása, 
amellyel továbbra is fenntartja a bolellót. Hosz- 
szú és alapos mérlegelés késztette a kormányt 
arra, hogy szociális szempontok kidomboritósá- 
val úgy alkossa meg az uj termésrendeletet. 
hogy ezzel lehetőleg minden igényt kielégítsen. 
A m ezőgazdaság megsegítése mellett a főszem
pont m indenesetre arra irányult, hogy az or
szág túlnyomó többségét jelentő kisemberek 
kenyerét minél olcsóbbá tehesse.

Nehéz volt az adott körülmények között 
végleges m egállapodásra jutni, mert amikor a 
m ezőgazdaság most mór évek óla csak vesz
teséggel tud termelni, a  termelők közvetlen se
gélyezése úgyszólván kiküszöbölhetetlen köve
telm ényként merül fel. A földművelésügyi mi
niszter legutóbbi nagyszabású költségvetési be
szédében részletesen foglalkozott az  ország 
mai m ezőgazdasági viszonyaival s amikor a 
termelés átépítéséről beszélt, hangsúlyozottan 
jelentette ki, hogy M agyarország az ő hagyo
m ányos búzatermeléséről le nem m ondhat. A 
mai időket átmeneti jeilegüeknek kell tekinte
nünk, még ha huzam osabb ideig érezzük is 
azok hátrányait, és éppen ezért, ha lépésről- 
lépésre be is vezetjük azokat az uj termelési 
módszereket, amelvek a világ mai állása sze-

Szervác, a jeges.
Iiia R adványné R uttkay Em m a. 2

Itt, ebben a házban már jobbkedvüen böm- 
bClt fel a házba Szervác.

— I—i jjegeees! — És úgy szaladt fel a ne
gyedik emeletre, mintha pelyhet vitt volna fel. 
Másokért nem szívesen koptatta a láb'* a pok
lok lajtorjáján, de Rózsikáért, az már valami más.

Csak odafönn érte szomorúság Szervácot. 
Oláh cigány házalók lepték el már megint a gan
got s Rózsika betegje volt a vásárosnak. Szervác 
valahogy úgy érezte, hogy minden ilyen házaló 
egy darab szivét viszi el Rózsikénak. Mert annyi 
töméntelen mindent rádisputáltak már erre a lányra, 
hogy nem nem is félt a szekrényébe, aztán annyi 
„vagyonnal** már lassankint rá se néz egy hitvány 
jegeslegényre. Még ha önállósíthatná magáti De igy?

Hiszen látta ő, hogy Rózsika már a soffő- 
rökre kacsingat, meg a kalauzokra, autóbuszveze
tőkre. Mert annyi ténfereg belőlük errefelé, mintha 
meg volnának rendelve. Szinte sürü tőlük az utca. 
Gyűlölte őket Szervác, de nagyon, a házalókat 
niég inkább. Lám, Rózsika most is belebódult 
egy cifraszép sárga „uzsonnakészlet- -be.

Uzsonnakészlet! Hogy’ tudta mondani I Még 
a száját is Ö88zecsucsoritolta, kényesen, akár egy 
igazi kisasszony. De hamar megtanulta! Szervác 
crak állt az ajtó előtt. Bámult. Csodálkozott is, 
meg dühös is volt. Ezek a lányok! Hogy ezek

olyan hamar belejönnek abba a finomkodásba. 
Nemrégen még a tagba hordta az ebédet az ap
jának cserépszilkében, — meztcláb, — danolva, 
mint egy mezei pacsirta, s most meg már uzsonna
készlet kell neki. Mire jó ez?  Kinek? Mikor a 
Szervác álmai netovábbja az a darab viaszos vá
szon volt, amit a Garay téren halommal árullak. 
Nem jó ez a szegény ember asztalára? Aztán 
mosni se kell, nem is kopik. De hát ennek a 
lánynak már citromsárga damaszt kell. S egészen 
biztos, hogy már; másról álmodik, nem Szer
váéról. Mással ülnek majd a sárga abrosz mellett. 
Hej, hogy szakadna rá a csillagos ég arra a valakire.

Nagyot lökött a házalón:
— Félre kódis, gyün az űr! — Aztán bele

vágta a jeget a vájdlingba. Az ölelésből persze 
semmi sem lett, pedig a nagysága nem volt kint, 
jó lett volna.

A cselédszoba ajtaja tárva volt. Azt is meg
látta Szervác, hogy Rózsika rózsaszín ruhája rá 
volt húzva a vasalódeszkára. Az, amiben úgy néz 
ki, mint egy pompás darab fényes selyemcukor. 
Hm, persze, holnap vasárnap. Kell a ruha.

Szervác levette a sapkáját, bizonytalan színű 
zsebkendőjével megtörölte homlokát, kicsit még 
várt, állt, hümmögöit, sóhajtozott, aztán jónak 
látta rámosolyogni a lányra, de ez nem mosolygott 
vissza. Észre sem vette.

No Szervác, te is cipelheted az útilaput. 
Csak győzzed I Tyhű, be nehéz volt lefelé az út!

A garádicsok mintha éget'ék vojna a talpát s 
mintha az egész kocsirakomány „áru" a hátát 
roskas2tolta volna.

S amig leért, sok minden az eszébe jutott. 
Szegény Szervác, ő valahol a Ferencvárosban la
kott. Tikkadt, vastaglevegőjü, kulimáz-szagú, forró 
utcában. Mikor jut ő ki ebbe a szépséges ligetbe ? 
Mert itt a liget, ez a komisz vén kerítő. Itt aztán 
lehet finomkodni holmi benzinszaga, úrféle soffőr- 
nek. Ott vannak a bársonyos gyepek, a gyönyörű 
virágok, csak meg kell állni mellettük, vagy leülni 
a padra, csupa szépek jutnak az ember eszébe és 
avval főzheti a lányt. De egy jegeskocsi ? Mi jut
hat az ember eszébe egy jegeskocsin? Befagy ott 
az agyvelő. Az igen. No és a ligetben azok a 
csodaszép ringlisptlek, színház, móka, nótásköny- 
vet áruló danolók! Legutóbb is ott álltak meg 
egy ilyen előtt — Rózsival. Hej akkor fehér kis 
ruha volt rajta. Aztán cukorkás jött arra. Szervác 
erős cukrot vett. Tiz dekát. Mind a Rózsikának 
adta. És szopogatták a jó, finom erős cukrot és 
egymásra leheltek. Olyan jó hűs volt, meg szagos. 
Kezük egymásba kapaszkodott, úgy lóbázták mo
solyogva egészen a tóig. Be szép volt, be csoda
szép. Aztán esteledett. Jó lett volna csónakba ülni, 
vagy motorosra, de Rózsikának haza kellett men
nie. Abban állapodtak meg, hogy majd máskoi. 
Régen volt. Négy hét is elmúlt azóta. Mekkora 
kisasszony lett ez a lány azóta! Kesztyűt is vett, 
kalapot is. Mo6t már sárga abroszt is... (Folyt, köv.)



2. (XXXV, LVIII. ■24. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1933. junius 11.

I e m a n ü i
vízzel
Rendezd emésztésed! 

Igm áadl Miska*

A Somló kétnapos ünnepe.
József k lr, herceg  nyito tta meg a  Faluszövetség  k iá llítását. — E zrekre  menő töm eg  lá to g a tta  
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álla tk iá llitáson  sok d ija t oszto ttak  ki.
S o m ló v á a á rh e ly i  1933. junius 6.

Junius 4 -én és 5.-én, Pünkösd kél nap
ján szép és emlékezetes ünnepe volt a történelmi 
nevezetességű Somlóhegynek és környező Somló- 
vidéknek. Ezen a két napon zajlott le az a nagy
szabású gazdasági, kulturális stb. kiállítás és bor- 
vásár, amit a .Falu" Orsz. Földműves Szövetség 
— helyettes elnökének, dr. Schandl Károly ny. 
államtitkárnak, a devecseri kerület nagy szerető
ben álló képviselőjének kezdeményezésére — ren
dezett, s amelybe tenyészáilatdijazásával bele
kapcsolódott a Veszprémvármegyei Gazd. Egye
sület is. A kiállítás tulajdonképeni célja eredmé
nyes propaganda elindítása volt a Mátyás király 
által is kedvelt, hírneves somlai bor érdekében, 
amely, mint az egykori tűzhányó Somlóhegy, lán
gol, tűzessége azonban orvosilag is elismert gyógy- 
hatást rejt magában. Ezenkívül a hegy lábánál 
elterülő, a Szent István korabeli magyar élet ha
gyományait őrző, ma nagyobbrészt a devecseri já
rásba tartozó községek lakossága szorgalmas mun
kásságának gyümölcsét kivárnák bemulatni és meg
becsülés tárgyává tenni.

A kiállításra vasárnap a déli vonattal érkezett 
meg József kir. herceg, parancsőrtisztje, Dréhr 
Endre százados kíséretében, azonkívül Bpeströl 
számos országgyűlési képviselő és más előkelőség 
is megjelent. Így a többek között Mayer János ny. 
földmüv. miniszter, a földmüv. miniszter képvise
letében Zombory Gyula min. tanácsos, dr. Boross 
Endre és dr. Otmindy János igazgatók a Magyar 
Szőlősgazdák Egyesülete, illetve a Felsődunántuli 
Mezőg. Kamara részéről, Veszpr mmegye társa
dalmának előkelőségei, földbirtokosai éa a somló- 
hegyi szőlőbirtokosok közül is nagy számban vet
tek részt a kiállításon. A királyi fenséget Somló- 
vásárhely határában, ahol lovasbandérium volt, 
Beldk Endre devecseri főszolgabiró válts, a köz
ségnél dr. Kenessey Pongrác főispán fogadta, dr. 
Horváth Lajos alispán, dr. Antal Lajos tb. kanonok, 
somlóvásárhelyi esperes, dr. Schandl Károly és dr. 
Kenessey Zoltán várm. II. főjegyző társaságában, 
majd gróf Esterházy Tamás negyesfogatán, a sok
ezer főnyi várakozó tömeg lelkes éljenzése közben 
bekísérte a községbe.

A templom előtti főtéren Fábián András köz
ségi biró üdvözölte melegen a kir. hercegei, majd 
Antal Lajos kanonok mondott nagyhatású üdvözlő 
beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy Somló vi
déke hazafias szellemben kíván dolgozni Magyar- 
ország szebb és boldogabb jövőjéért. Ezután dr. 
Schandl Károly szárnyaló szavakkal bejelentette a 
somlói bor meginduló propagandáját és arra kérte 
a kir. herceget, valamint a megjelent törvényhozó
kat, hogy a nemes mozgalmat behatóan támogas
sák, mert ezzel a szorgalmas, de súlyos helyzetben 
lévő somlói nép tízezreinek boldogulását segí
tik elő.

ASPIMN1
•;.T.A B L E t  T Á K ■

Er/itieunaMoa fájdalmaknál / A j S  
/  éa maghOftssknét^JCl

József kir. herceg hosszabb beszédben vála
szolt s az egybegyűltek viharos éljenzése közben 
hangoztatta, hogy számára mindig ünnepnap az, 
amikor a magyar falvak lakosai közé mehet és 
kezet szoríthat volt harctéri bajtársaival. Nehéz 
időket élünk — mondotta — és erős hit, bizalom 
és egyetértés kell ahoz, hogy a mostani súlyos idők
ben zúgolódás nélkül tűrjük sorsunkat, azonban 
nem szabad csüggednünk. Ha népünk a világhá
ború vérzivatarán átküzdötte magát, akkor a ma
gyarság derék fiainak segítségével a jelenlegi vál
ságból is sikerrel kerül ki és föl tudjuk majd épí
teni, eggyé tudjuk újra varázsolni a romokban he
verő országot.

A kir. herceg ezu'án megnyitotta a kiállítást, 
majd a hősök emlékoszlopát koszoruzta meg, 
utánna pedig, kíséretével egyetemben, megtekin
tette a kiállítást. Először a Kulturházban elhelye
zett háziipari kiállítást nézte meg, amelynek job
bára a devecseri járásból összehordott szép és 
dús anyagáról elismeréssel szólott. Majd az OKH- 
nak gyűjteményes statisztikai kiállítása és a pom
pás borászati kiállítás, továbbá az Ajkai Kőszén
bánya Rt.-nak és a Péti Nilrokémiai Gyárnak a 
szövetkezeti épületben elhelyezett kiállítása nyerte 
meg tetszését. Ezután a fenség kihajtatott az á ;lat- 
vásártelepre, ahol a Gazd. Eeyesülel tenyászállat- 
kiá litásában gyönyörködött. Ezt követóleg részt- 
vett a jegyzőség udvarán lefolyt lakomán, ami 
alatt az ajkai bányász-zenekar, a Devecseri Róm. 
Kát. Dalkör és a cigánybanda fölváltva szép zene- 
és énekszámokat adtak elő. Az első pohárköszön
tőt Kenessey Pongrác főispán mondta a kormány
zóra, Antal Lajos pedig József kir. herceget kö
szöntötte föl, aki neinesveretü szavakkal válaszolt. 
Schandl Károly, Görgey István és dr. Örfy Imre 
országgy. képviselők mondottak még pohárköszön- 
töket. Ebéd u'án a kir. herceg megtekintette a 
sporttelepen vitéz Kolossváry László várm. testn. 
felügyelő személyes vezetésével lefolyt levente
versenyt, azután a közönség lelkes ovációja köz
ben elutazott Somlóvásárhelyről.

Pünkösd hélfőjén a bpesti filléres gyorssal 
nagyszámú közönség érkezeit Somlóvásárhelyre, 
ahol nemcsak élvezték a pompás somlói bort,;ha- 
nem abból nagyobb mennyiségben vásároltak is.

A b o rásza ti kiállítás.
A kiállításnak legértékesebb része a borászati 

kiállítás volt. amelynek kitűnő megrendezésében 
egyik főtényező Galamb István veszprémi kerületi 
szőlészeti és borászati felügyelő volt, aki a bor
kiállítás megtekintésére érkezett József kir. herce
get is fogadta és kalauzolta. A hatalmas hordók
ban 182 féle finomabbnál finomabb ó- és ujbor 
volt, valamennyi típusos tiszta somlai, 8 a Mayer 
Henrik ny. min. tanácsos, az Orsz. Borszakértő 
Bizottság elnökének és Pettenkoffer Sándor ny. 
orsz. szőlészeti felügyelőnek, illetőleg Galamb Ist
ván kerületi felügyelőnek vezetése alatt működött 
bíráló szakbizottságnak ugyancsak nehéz föladat 
volt a sok kiváló bor közül a jutalmazásra legér
demesebbet kiválasztani. A kir. hercegnek is na
gyon tetszett, gazdag borkiállítás mellett sátorok
ban, kisebb télelekben, borvásárt is rendeztek.

A borbirálat eredménye a következő : A föld
művelési miniszter díszoklevelét a zirci apátság, a 
pannonhalmi Szent Benedek rend és gróf Ester
házy Tamás gazdasága nyerték. A Felsődunántuli

Mezőg. Kamara oklevelét a magyar katolikus vsl- 
lásalapitvány, gróf Erdődy Sándor, Schmall Gyula 
és Dervarits Ferenc kapták. A Faluszövetség ezüst- 
kelyhét dr. Tóth Bélának, oklevelét és borszürőgé
pét Szalay Ottónak, aranyérmét Sréphegyi Iloná
nak, a Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének oklevelét 
pedig Schmidelius Jenőnek ítélték oda.

A Faluszövetség 2. diját, az ezüstérmet a kő
vetkezők kapták: Chernél Antal, Káldor István, 
Szalmáry István, Fábián József, id. Tömör Károly, 
Endresz Lajos, özv. Varga Józsefné, Marton István, 
Jeney Vince, ifj. Jeney Lajos, id. Jeney Lajos, Élő 
Imre, Hetyey János, Szalay Antal, Kasza Vilmos, 
Kecskés József, Magyar János, Tóth Ferdinánd, 
Szabó József, Schill Sándor, Simon Pál, Gallér 
József, Holtán Sándorné, Mauthner Hermán, Mar
ton József, Teli Imre, Maróthy testvérek, Kovács 
Ferenc, Joó József, Abelesz Sámuel, Mesterházy 
Kálmán, Esső Andor, Schwartz Miksa, Alasz Mik
lós, Harcz János, Buday Kálmán, özv. Jáger Jó
zsefné, Devecser község, Gál Béla, Szabó Imre, 
Hanauer Jenő, Szatmayer Gyula, Bezerédy testvé
rek, Egyed Károly, Horváth Erzsébet, özv. Varga 
Józsefné, Kövér Ferenc, ifj. Ács Gyula, Noszlopy 
Gyula, Szabó Dénes, Antal Gergely, Szabó Elek, 
Bodó Zsigmond, Nagy Béla, Molnár István, dr. 
Széphegyi Ferenc, báró Malcomes Gyula, dr. 
Maulhner Elemér, Simon József, özv. Jáger Jó
zsefné, Antal Lajos, Ferenczy Pál.

A Faluszövetség 3  diját dr. Bock Pál, Per- 
sasits Lujza, Noszlopy Gyuláné, Vathy Antal, Mar
ton Kálmán, Szűcs Zsigmond, Marton István, Sza
lay Imre, Hetyey István, Czuppon Lajos éa Mar
kos Gyula nyerték.

A 2. és 3. dij mellé a Faluszövetség a kis
gazdáknak péti só, rézgálic, permetező gép és 
könyvjutalmat is adott.

T enyészálla tk lá llitás .
Igen jól sikerült a Veszprémvárm. Gazd. 

Egyesületnek a vármegyei és devecseri járási kir. 
gazd. felügyelőségekkel és mezőgazdasági bizott
ságokkal, a Lótenyésztő Bizottsággal, valamint a 
szarvasmarhatenyészlő- és baromfitenyésztő egyesü
letekkel karöltve rendezett somlóvásárhelyi tenyész- 
állatkiállilása is. Itt a dr. Jókay-lhász Miklós né
gyesfogatán megérkezett fózsef kir. herceget a dísz
kapunál Holitscher Károly gazd. főtanácsos, or
szággyűlési képviselő, a Gazd. Egyesület elnöke 
üdvözölte lendületes szavakkal. Őfensége a feliiaj- 
tot! tenyészállatokat tüzetesen megszemlélte s a 
kiállító nagybirtokosokkal, több kisgazdával és 
rendezővel kedélyesen elbeszélgetett

Már kora reggel megkezdődött a felhajtás és 
csakhamar munkához fogott a bíráló bizottság, 
amely Holitscher Károly elnöksége alatt 4 csoport
ban alakult meg, éspedig kisgazda üszőket bíráló 
(elnöke dr. Jókay-lhász Miklós nagybirtokosi, a 
kisgazdateheneket és bikákat bíráló (elnök Kovács 
Gyula th. állatorvos), uradalmi tenyészeteket bíráló 
(elnök Halmi Nándor, a várm. kir. gazd. felügyelő
ség vezetője) és lovakat biráló (elnök dr. Kovács 
Sándor ajkai körállatorvos) bizottságokká. Felhaj
tottak 5 db. uradalmi és 10 db. kisgazda bikát, 
18 urad. és 25 kisgazda tehenet, 17 uradalmi 
és 38 kisgazdaüszől, 10 urad. és 22 kisg. kancát 
és kancacsikót, 35 uradalmi és 1 kisgazda sertést, 
30 urad. juhot és 8 uradalmi kutyát. Összesen 
162 szarvasmarhái, 32 lovat, 36 sertést, 30 juhot 
és 8 kutyát.

Az uradalmi tenyészetekből a járási vándor
díját Barcza Dezső Vid , Bözsi” 2 éves pirostarka 
bikájával nyerte s dijat nyert egy tehene is. Dr. 
Jókay-lhász Miklós kiváló lovaival, szarvasmarhái
val, mangalica kanjaival és juhaival, ajkai Nirnseé 
Pál szarvasmarháival, mangalica ésyorkshirei ser
téseivel, gróf Esterházy Tamás devecseri uradalma 
magyar pirostarka és magyar szarvasmarháival, 
mangalica és yorkshirei sertéseivel, juhaival és 
kettős lófogatával dijaztatolt. Feltűntek ajkai Nirn
seé Pál gyönyörű, hatalmas komondorjai, további 
puli kutyái.

Kisgazdák közül dijat nyertek: Tenyészbiká
ikkal: Ferenczi Kálmán és Ferenczy I. Zsigmond 
Dabrony, Tömör József Kisberzseny. Teheneikkel: 
Simon Sándor (a Faluszövetség aranyérme) és Ka
sza Vilmos Tüskevár, ifj. Andó Tamás és Hor
váth Imre Dóba, Molnár Ferdinánd Somlóvásár- 
hely, Vér Mihály és Takács János Kerta, Kövér 
János Vid. Üszőikkel: Hegyi János Tósok (a Falu
szövetség ezüstkolomp vándordíja), Péter Lajos 
Vid (a Faluszövetség ezüstérme), Barcza József 
Nagyalásony, vitéz Orbán József, Kiss Zsófii és 
Szőke Kálmán Somlószöllős, Nemes György é t
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Ferenczi József K’sberzseny, Gőgös János Dabrony, 
Tófh Mihály Devecrer, Farkas András Veszprém- 
pinkóc, Simon Sándor Tüskevár. Hogyor Ferenc 
Kerta, Berzsenyi Károly és Szabó Gyula Karaki' 
szórcsók, Andó Tamás Dóba, Vitai István Gyepü- 
kaján. Kancáikkal: Molnár Gábor (a Faluszövet
ség ezüstérme), Ferenczi Imre és Ferenczl Sándor 
Dabrony, Árpás Jór'-rf K’scsősz. Fogataikkal: vi
téz Orbán Józref Somlószdllős, Ferenczi Sándor 
Dabrony, Foller József Somlójenó, Hollósi Sándor 
Szenlimrefalva, Óvádi Sándor Zslameggyei, Szabó 
János Zalaszrgvár, Tóth Károly Dáka. A minden 
dicséretei megérdemlő tenyészállaldijazás főszer
vezője TBp'tr Ernő, a G ’zd. Egyesület ügyvezető 
tifkára volt.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Roll Nándor me- 

gyéspflspök szerdán befejezte tavaszi bérmautját 
és rövid tartózkodásra hazaérkezett. — Dr. Antal 
Géza ref. püspök, aki Pünkösd előtt Zürichben 
volt, az ünnepek ulán négyheti üdülésre Bfüredre 
utazott. — Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk f 
ispánja szerdán Bpesten volt s a földművelési és 
kereskedelmi miuiszlériumokban eljárt a devecseri 
járás jégbársujtolta községeinek segélyezési ügyé
ben. — Dr. Wiber Pál kanonok, a veszprémi egy
házmegye kát, lepényegyleteinek elnöke Pünkösd 
vasárnap résztvetl a Győri Kai. Legényegylet 70 
éves jubileumán s olt ünnepi beszédet mondott. 
— Dr. Berky Miklós veszprémi polgármester ked
den Bpeslen tartózkodott és több városi ügyben 
tárgyalt az illetékes minisztériumokban.

— Szen tség im ádés. Az Irgalmasnövérek 
intézetének kápolnájában junius 11-én, Szenthárom
ság vasárnapján szentségimádás lesz. Szentség
kitétel reggel a 7 órai szentmisén, este fél 6 órakor 
pedig litánia, áldással.

— O rszágzászló  Ajkán. Ajkától jelenük: 
Országzászlót állít fel Ajka nagyközség hazafias 
polgársága s annak az ünnepélyes felavatása júli
usban fog megtöiténni. A zászlót anőegylelek, az 
emlékműhöz való anyagot és a felállitási munkát 
pedig a község lakossága önkénles adakozásiéi 
állította elő.

— A B ethlen  G áb o r Szövetség veszprém i 
ku ltu res té je , Ahogyan már jelentettük, az Orsz. 
Bethlen Gábor Szövetség junius 24.-én este Vesz 
prémben, a Petőfi-szinházban kultuiünnepélyt ren
dez, amelynek műsorát most küldik szét. Az esté
lyen megnyitóbeszédet herceg Hohcnloht Károly 
Egon, a bányakerületi Luther Szövetség elnöke, 
ünnepi beszédet dr. Baltazár Dezsü ref. püspök, 
a Bethlen Szövetség társelnöke, záróbeszédet vitéz 
Ctécsl-Nagy Imre ny. altábornagy, a Bethlen Szö- 
w tség flgyv. társelnöke mond. Sz. Szalay Ilona 
énekmüvésznő, Szalay Erzsiké zongorakisérelével, 
énekszámokat ad elő, Ha'sányi Zsolt Író novellái
ból, O ytklssy  Endre, a Petőfi Társaság tagja köl
teményeiből olvas föl. A királydijas Veszprémi 
Dalegyesfllet, Oaal Sándor karigazgató vezénylé
sével, bevezetőül a .Hiszekegy*-et, végezetül a 
.Himnusz*-! énekli, de közben is egy énekszám
mal szerepel. A műsor esetleg még bővülni vagy

változni fog. Jegyek elővételben 2, 1-50, 1 P-ős 
és 50 filléres árban a helybeli református é t evan
gélikus lelkészi hivatalokban kaphatók. — A vesz
prémi református és evangélikus égyházak veze
tőségei, presbitériumai, nő- és leányegyesületei 
már teljes akcióba léptek a kulturünnepély sikere 
érdekében. Tekintettel a vidékről is megnyilvánult 
nagy érdeklődésre, úgy határozlak, hogy bizonyos 
számú jegyet fönntartanak junius 14 lg bezárólag, 
ameddig a vidékiek részvételének bejelentéséi ok
vetlenül kérik.

— C serkészzászló szentelés. A veszprémi 
Assziszi Szent Ferenc iparos cserkészcsapat — 
ahogyan ezt megírtuk s a falragaszok is közlik — 
junius II.-én, vasárnap egész napos cserkészük 
népségét rendez. A zászlőszenlelés szentmise kő
idében d. e. 10 órakor lesz a Szenlháromság té- 
renc (rossz idő eselén a székesegyházban), majd 
11 órakor a színházban ünnepi diszközgyfi és lesz. 
D. u. 3 órakor a Betekinlsben cserkész-délután 
kezdődik, este fél 9 kor pedig a Petőfi-szinházban 
CstUny József, a Nemzeti Színház tagjának köz
reműködésével művész-est lesz. — A derék iparos 
cserkészek ünnepségei iránt igen nagy az ér
deklődés.

— Tüzoltóünnepségek. Ajkáról jelentik: 
Az Ajkai Oveggyári Önk. Tüzoltótestülel junius 
18.-án Szentmll'lóssy Pál ny. ezredes fővédnök
sége alatt ünnepli 25. éves fennállását. Ezzel kap
csolatban a Veszprém várm. Tűzoltó Szövetség is 
Ajkán tartja közgyűlését és járási tűzoltó versenyt 
is rendeznek este pedig alkalmi színdarabot ját
szanak. A tüzoltóünnepély iránt nagy érdeklődés 
nyilvánul meg.

— Evangélikus leányok fagylalt dé lu 
tán ja . Junius 15 én, Űrnapján d. u. 4 órakor 
a Veszprémi Evangélikus Leány Egyesület az elemi 
iskolában családias fagylalt délután rendez, melyre 
vendégeket is szívesen látnak. A fagylalt-délután 
tiszta jövedelme az evangélikus leányok szombat
helyi konferenciájának utialapjául szolgál.

— A Veszprém i P iarista  D iákszövetség 
juníusi összejövetelét szerdán délután a Betekinls
ben rendezte meg. Kedélyes kuglizással töltötték 
az egybegyűltek az időt, majd Molnár Adorján 
alezredes emelkedett szellemű beszédben emléke
zett meg a régi tanárokról és a piaristák kiváló 
neveléséről.

— „Igmándi‘‘-ból nem kell pohárszámra Inni,
Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni 1
— B ehatások  a  gim názium ba. A kegyes- 

rendI gimnáziumban a fölvétel junius 26.27. nap
jain és — ha még lesz hely — szeptember 6. és 
7. napjain lesz. Az I. osztályba a fölvétel |unius
28.-án (szerdán) történik s a szükséges iratokat 
legkésőbb junius 35.-ig (vasárnap) kell beadni, 
különben a fölvétel nem biztosítható. Okvetlenül 
szükséges az elemi isk. bizonyilvány és az állami 
anyakönyvi hivataltól a születési kivonat s ha van, 
ujraollási bizonyítvány. A miniszteri rendelet sze
rint a felvétel sorrendje a következő: I. helybeli 
illetőségű katolikus tanulók, 2. a Davidikum nö
vendékei, 3. a vidéki katolikusok, 4 a helybeli 
nem katolikus-, 5. a vidéki nem katolikus tanulók. 
Az igazgalóság nyomatékosan kéri a helybeli kato
likus szülőket, hogy a tanulók iratait az I. osztályra 
jókor, de legkésőbh junius 25.-ig vigyék be. A 
fizetendő dijakat később közlik.

— Adományok Laczkó D ezső szobrára. 
Veszprémből: dr. Szeiberling Rezső 6, Nagy Lá
nyos ny. ezredes 5 P. Összes takarékbetét 2340 76 P.

— Városi közgyűlés Veszprém ben. Ve 
prémváros képviselőtestülete junius 14 én, jövő 
szerdán d. u. 4 órakor rendes közgyűlést tart gaz
dag tárgysorozaltr'.

— A pápai Iparoslfjtiság kettős jub i. 
leum a. Pápáról jelentik: A Pápai Iparos Ifjúság 
Onképző Egyesülete 25. és a kebelében létesült 
Kinizsi Testedző Osztály fennállásának 10. évfor
dulóját Pünkösdkor ünnepelte meg. Vasárnap dél
előtt díszközgyűlést tartottak a Levente Otthonban, 
az ünnepi beszédet Szűcs Dezső elnök, a záró
beszédet pedig Fábián Károly társelnök mondotta. 
Délután 5 órakor a sportpályán barátságos fut
hat mérkőzés zajlott le. Este pedig díszelőadás 
volt a Levent - Otthonban, amely alkalommal szin- 
re került a .Oól* c. színjáték. Pünkösd hétfőjén 
nagy sport- és népünnepély volt a ligeti sport
pályán, aminek az adott különösebb jelentőséget, 
hogy részt vett rajta Pelli István olimpiai magyar 
tornászbajnok, a kispesti MOVE női tornászcsapa
tával A jubiláris ünnepségeken nagy kőilnség 
vett részt.

M. kir. 30. O sztá lysorsjáték .

3. osztály.

Húzáss
jun. 14. és 16.-án.

Szűcs Ede Bankháza
ra. k ir. o sztá lysorsjá ték  főárusftó  helye 

Veszprém.

— -A M agyar Lányok* legújabb számá
nak kitűnő és vsllozatos tartalmát Koaáryné Réz 
Lola vezércikke vezeti be. Tutsek Anna folytatja 
regényét. Ugyancsak Kosáryné elbeszélésén, Bibó 
Lajos, Farkas Imre, Benedek Rózsi, dr. Tábori Pál 
cikkein és elbeszélésein kívül az .Otthonunk* c. 
16 oldalas melléklet található a lapban. A kiadó
hivatal szívesen küld mutalványszámot: Bpest. VI. 
Andrássy-ut 16 Előfizetési dij negyedévre 4 P.

— Esküvő. Gömóry Mária és Heine Albert 
m. kir. vámtiszt junius 17.-én, szombaton d. e.
11 órakor, a veszprémi evangélikus templomban 
tartják esküvőjüket. (Külön értesítés helyett.)

— Iskolatársak  találkozója. A veszprémi 
piarista diákok, akik 1923 bán érettségiztek, junius
29.-én rendezik tízéves találkozójukat Veszprém
ben. A találkozó megrendezése céljából az osztály
társak mielőbbi jelentkezését kéri Bakos Kálmán 
oki. gépészmérnök, Bpest, L, Ugocsa utca 3.

— V eszprém  Idegenforgalm a. A Vesz- 
primvárosi Idegenforgalmi Irodának a mull hét 
végén, lapnyomás ulán érkezett közlése szerint 
május havában számos iskola és intézet kereste 
fel székvárosunkat, hogy immár országszerte ismert 
szépségeiben és emlékeiben gyönyörködjenek Nagy
részben egy-két napot töltöttek itt a szombathelyi 
reálgimnázium növendékei két alkalommal, mind
két esetben kél tanárral 27 növendék; a bpesti 
Szent István reálgimnázium 2 tanára és 34 tanu
lója, a soroksári poig. fiú- és leányiskola 5 tanára 
és 58 növendéke, a szfehérvári polg. leányiskola 
2 tanára és 27 növendéke, a szfehérvári polg. fiú
iskola 3 tanára és 68 növendéke Bpeatről Vesz
prémben és Herenden járt egy 16 tagból álló ki
ránduló csoport; a pünkösdi ünnepekben pedig 
Veszprémben volt a Székesfővárosi Elektromoa 
Művek Turista Oszlályának 16 kirándulója és a 
budapesti Magánmérnökök Turista Osztályának 
14 tagja.

— Nyári postahivata l fürdőhelyeinken.
A soproni postaigazgatóság közli, hogy a Veszprém 
vármegyében lévő balatonallga fürdötelepen junius 
16-tól szeptember 15.-fg, Balaionvllágos fürdőtele
pen pedig junius 1 .-töl augusztus végéig időszaki 
posta és távbeszélő hivatalt létesített.

— H alálozás. Megilletődéssel vettük a hirt, 
hogy Pósa Endréné síül. Fllszektr Teréz, életének
67., boldog házasságának 47. évében, hosszas 
szenvedés és s halotti szentségek fölvétele után 
junius 9.-én elhunyt Veszprémben. A megboldo
gult, ahogyan a gyászjelentés is mondja: . a  tisz
tes, becsületes munkában fáiadthatatlanul, lanka
datlanul küzdő, soha nem csüggedő feleség, 
anya, anyós, nagyanya* stb. volt s azon a szép 
üzleten és nyomdavállalaton, amely férje hosszas, 
szorgalmas munkásságának a gyümölcse, ra|ta 
van sz ő odaadó hitvesi hűségének bélyege is. 
De ezenkívül áldott jó szivű, mélyen keresztény 
érzésű asszony volt, aki nemcsak övéin csüngött 
szeretettel de másoknak is mindig jóakarattal volt 
segítsége. Ezért emlékét széles körben őrzik nteg 
kegyeletlel s elhunyta őszinte, mély részvétet vál
tott U. Temetése a Rákóczi-lér 3. s í. bálból 11-án
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Veszprémi megbízott:
Schlögl, R ohonczy-tér 1. sz.

d. u. fél 5 órakor lesz s az alsóvárosi temetőben 
ideiglenesen a Kürtij-család sírboltjába teszik nyu
galomra. Az engesztelő szentmisét pedig 10 én 
reggel 8 órakor mondják lelkiüdvéért a ferenc- 
rendiek templomában. Halá'át férjén kívül leánya 
Ilona, férj. Kálmán Istvánná, veje, unokái és ki
terjedt rokonság gyászolja.

— A várpalo ta i m űkedvelők az országos 
színi olim piászon. Várpalotáról jelentik: A vár
palotai műkedvelő gárda benevezett az arany ser
legért a Műkedvelők Országos Szövetségének olim- 
piászára. A szövetség Űrnapján küldi bíráló bizott
ságát Molnár Ferenc vigjátéka, „Az ördög* elő
adására. Ezt a vígjátékot ezévben már egyszer elő
adták Várpalotán és pedig hatalmas sikerrel. Re
mélhetőleg a várpalotai műkedvelők sikerrel fogják 
megállani helyüket a zsűri előtt is.

— „Az Én Újságom*, a magyar ifjúság 
egyetlen közkedvelt lapja ezúttal is gazdag és 
változatos tartalommal jelent meg. Babay József 
regényfolyta'ása, rengeteg fénykép, illusztráció, 
mese, versek, az Ali basa és a Kacsa kalandjai 
8tb. teszik teljessé. Mutatványszámot küld a kiadó- 
hivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 2 P.

— Férjfogás lesz a moziban szombat
vasárnap, természetesen rendes helyárakkal. A film 
hőse: Ousztaw Frőlich. Rendező: Bolváry Qéza.
— Szerda-csütörtökön két sláger: Igloo, egy rend
kívül érdekes eszkimó* film és A banditák réme c. 
vadnyugati történet.

— Éleslövészet. A veszprémi katonai állo
másparancsnokság alakulatai junius 9. és 10. én 
a ráióti nagymezőn éleslövészetet rendeznek. Ez- 
időben a Papodtetőtől délre, Jutás pusztától északra, 
a zirci vasútvonaltól keletre, valamint Márkó köz
ség keleti halárától keletre eső területen közlekedni 
tilos és életveszélyes.

— A gyonszurta a  vejét. Pápáról jelentik: 
Kovács Elemér faszobrász régóta haragos viszony
ban volt apósával, Szalay Jánossal és ennek csa
ládjával. Kovács már hosszú idő óta kőlönváltan 
él feleségétől, aki visszaköltözött a szülői házba, 
Törzsökhegybe. A szobrász Pünkösd hétfőjén meg
látogatta feleségét és csakhamar perpatvar támadt 
közöltük. A veszekedésbe beleavatkozott az após 
is s rövidesen tettlegességre került a ser a két 
férfi között, aminek hevében Szalay egy konyha
késsel vejét hasbaszurta. Az eszméletlenül össze
esett embert a mentők azonnal beszállították az 
Irgalmasok kórházába, mielőtt azonban megoperál
hatták volna, meghalt. Az öreg Szaiayt letartóz
tatták.

— Elveszett f. hó 1.-én, a Nemesvámosi 
utón, egy drb, a győri rendőrkapitányság által 
Bogár Géza asztalos-segéd nevére kiállított munka
könyv elvesztésének bejelentéséről kiadott igazol
vány. Megtaláló a rendőrkapitányságnál szolgál
tassa be.

— „Elfogott kom m unisták" címmel nem
régiben azt a pápai tudósítást közöltük, hogy a 
győrszentiváni csendőrség megkeresésére kommu
nista üzelmek gyanúja miatt Pápán letartóztatták 
Helmllch Sándor és Jenő odavaló iparossegédeket. 
Amint most értesülünk, a gyanú alaptalannak bizo
nyult és a két fiatal embert a vizsgálat lefolyta
tása után azonnal szabadon bocsátották.

— A mozi m űsora. Ma, szombaton (10.) 
fél 7 és 9, vasárnap (11.) 4, fél 7 és 9 órakor a 
legsikerültebb vigjáték, a Férjfogás. A film fő- 
« c ic p ! í í í ; Gustaw Frőlich. Rendezte: Bolváry 
Géza. Nagyszerű szórakozás mellett módot nyújt 
h férjfogás elsajátítására. Ezenkívül kiegészítő mű
sor és híradó. — Junius 7—8.-i filléres előadások 
jegyei beválthatók. Szerdán (14) tél 7 és 9, csü
törtökön, Űrnapján (15.) 4, fél 7 és 9 órakor,
— minden előadáson mérsékelt helyárakkal — 
két nagy műsor. 1. Igloo, a monumentális eszkimó

film. amely végig az örök jég birodalmában ját
szódik le s minden szereplője eszkimó. Eredeti 
alaszkai felvételek. 2. A banditák réme c. vadnyugati 
történet, címszerepét Tóm Mix alakítja. Ezeknek 
az előadásoknak jegyei ellenében a következő szom
bat-vasárnapi helyárakból a filléres helyáraknak 
megfelelő összeget vissza téritik.

— M egszurkálta a vendégét. Halápi La
jos siófoki vendéglős múlt szombaton saját ven
déglőjében együtt kártyázott és borozgatott Tóth 
Mihály háziszolgával. Tóth nem akarta a korcs- 
márosnak megfizetni kártyaveszteségét, mire ez ki
lökte a vendéglőből, majd ott kint mérgében ösz- 
szeszurkálta. A súlyosan sebesült háziszolgát a 
siófoki mentők Szfehérvárra a kórházba, Halápit 
pedig a csendőrök Veszprémbe, a kir. ügyészség 
fogházába szállították.

— Korcsma! verekedés. Nemesleányfalun 
a községi korcsmában Mekler József és Pálfi Ká
roly részegen összeverekedtek. Mekler késsel Pálfit 
hétszer megszurta, Pálfi pedig Mekler jobb alsó 
lábszárát megrugta és sipcsontját eltörte. A vesz
prémi mentők Meklert a veszprémi kórházba szál
lították.

— Leesett a  padlásról. Nemes Sándor 
veszprémi gazdálkodó Gelemér-pusztán a padlásról 
leesett és balváll sipcsont és oldalborda törést szen
vedett. Mentőink a helybeli kórházba szállították.

— ö sszeese tt. Hoiváth Kálmán máv. nyug
díjas Fenyves-utcai lakásának udvarán hirtelen 
rosszul lett és összeesett. Agyvérzéssel mentőink 
a kórházba szállították.

— M egbotlott és  lábá t tö rte . özv. Hor
váth Lajosné Rákóczi-téri lakásán a lépcsőben 
megbotlott s jobb lába sipcsontja boka felett el
törött. Nyílt töréssel a mentők szállították kórházba.

— Levizsgázott a tan ítványa helyett 
Voleszák István bpesti építési vállalkozó megfelelő 
összegért elvállalta, hogy egy balassagyarmati kő
műves-segédet a mesteri vizsgára előkészít. Tanit- 
ványával, úgy látszik, nem boldogult, mert ő jött 
Veszprémbe vizsgázni helyette és sikerrel le is tette 
a vizsgát. De ez lett veszte, mert a bizottság tag
jainak gyanús volt a nagy tudás és igazoltatása 
alkalmával kiderült a turpisság. A beismerésben 
levő épi'észt, akinek lelkiismeretéi egy másik vesz
prémi csalás is terheli, a veszprémi törvényszék 
jogerősen 1 évi börtönre Ítélte.

— P ó ru ljá rt a tolvaj cigányasszony. 
Bihari Sándorné móri cigányasszony a csetényi 
országos vá-árban több asszonytól pénzt próbált 
elemelni, de észrevették és az igazoltatás során 
kiderült, hogy már számtalan esetben volt hasonló 
tolvajlásokért büntetve. Most a törvényszék jóvol
tából újabb 2 hónapi fogházat kapott.

— összeroncsolta  u jja it a hurkatö ltőgép. 
Reichardt János hajmáskéri mészárossegéd a hur
katöltőgéppel dolgozott, mikor az art hajtó villany- 
motor elromlott. Hogy a hibát kijavítsa, belenyúlt 
a gépbe, de vesztére, mert a meginduló apparátus 
összetépte jobb kezének ujjait.

— K ézrekeritettek egy to lvajbandát. Még 
a múlt hó őszén történt, hogy ismeretlen tettesek 
gyors egymásutánban feltörték a Korona-szálló 
pincéjének szobáját és onnan különböző ruha- 
nemüeket, a MOVE lövészpavilonjának lakatját 
leverve, egy céllövő puskát é3 pár doboz töltényt, 
a Pannónia Áramszolgáltató veszprémi telepéről 
pedig nagymennyiségű rézdrótot loplak el. Az 
ügyesen bujkáló tolvajokat csak most sikerült el
fogni Dénes György, Gáger János, Egressy István, 
Fischer Antal személyében, akiket az utóbb kivéte
lével letartóztattak.

— „Nővérek*. Courths-Mahler regényében 
két leány harcol a boldogságért, az egyik a tisz
taság, jóság, becsület nemes eszközeivel, a másik 
irigységgel, haraggal, gyűlölettel s a jóság győz a 
küzdelemben. Megjelent a Milliók Könyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, mindenütt kapható.

TISZA SZÁLLODA
B U D A P E S T ,  VII, Baross-tér 19.

a Keietí p á lya udva rná l. !
Modern, kényelmes, elsőrangú kiszolgálás. 
E gy ág y as szoba  reggelive l P 3-20  
K étágyas szo b a  reggelive l P 5-80

November l-re  kiadó
Rákóczi-tér 1. szám alatt,
a város legforgalmasabb pontján levő ,4l

üzlethely iség ,
melyben most az Angol Ruhaáruház van. 
Bővebbet dr. Rosenberg Jenő városi főorvosnál.

T E S T E D Z É S .
PUnkösdi labdarúgás.

Vasárnap a VTC utolsó bajnoki mérkőzését 
játszotta a Győri ETO val 3 : 3  (1 :1 )  arányban. 
A VTC ezen döntetlenjével, a Move VSE-vel egye
temben, kiesett az I. osztályból. A VTC lelkese
dése nem volt elegendő a győri csapat tehnikai 
fölényének legyőzésére. Gólszerzők: Láng (2), No- 
vák I. Biró : Keller.

Az Újpesti TE amatőr I. osztályú csapata Fűz
főn 5 : 1 (3 :0 )  arányban győzött. A futbal játék igazi 
propagandája volt ez a mérkőzés. Újpest megér
demelten győzött. Fűzfő egyetlen gólját Serfőző 
szerezte. Biró: Kamarell.

Hétfőn a helyi csapatok válogatottja játszott 
Újpest ellen 4 : 4  (3 :2 )  arányban. Újpest ízelítőt 
adott a futbal játék szépségéből. A helyi váloga
tott határtalan lelkesedése következtében azonban 
megérdemelte a döntetlen eredményt. Gólszerzők: 
Próder (2), Novák IV. és Láng. B iró : Weimper.

A helyi csapatok B. válogatottja és ifjúsági 
válogatottja mérkőzését az ifjúsági 5 ;  1 (2 :0 )-re 
nyerte meg. Csapkodó játék, megérdemelt győze
lem. Biró: Török.

Fűzfőn a győri ETO játszóit barátságos mér
kőzést és 7 :4  (1 :2 )  arányban vereséget szenve
deti. Az előző napi bajnoki mérkőzéstől fáradt ETO 
a második félidőben teljesen visszaesett és Fűzfő 
tetszés szerint rúgta a gólokat. Gólszerzők: Ser
főző (3), Balog és Joszt (2-2). B iró : Kamarell.

Várpalotán a Bpesti BVTK szenvedett ka- 
tasztrófális 1 0 :0  (3 :0 )  arányú vereséget. A baj
noki mérkőzések befejezése után az Unió az al
osztály döntőkre készül és csapata jobb most, mint 
a bajnoki szezonban. Gólszerzők: Eiler (7), Un- 
ferdorben (2) és Braunstein. B iró : Gray I.

A Pétfürdőn alakult egyesület bemutatkozó 
mérkőzést játszott vasárnap a Bpesti VTK-val és 
megérdemelten győzte le 5 :1  (3 :1 )  arányban. 
Az uj egyesület a jövő évi II. osztályú bajnokság
ban szerepelni fog. Biró: Gray I.

A pápai Kinizsi 10 éves jubileuma alkalmá
val a debreceni KASE-val barátságos mérkőzést 
játszott és szép játék után, 1 :0  (1 :0 ) arányban, 
Tóth góljával győzött. Az ismét magára talált Ki
nizsi győzelme megérdemelt. Biró: Fers.

A megyénket illető bajnoki mérkőzések be
fejezést nyertek és csak barátságos mérkőzések leját
szásáról folynak csapataink között tárgyalások. (7. i)

o A flu felső kereskedelm i iskola tor- 
naünnepélye. A veszprémi áll. fiú felső kereske
delmi iskola holnap, vasárnap d. u. 4 órakor sport- 
ünnepélyt rendez a MOVE pályán, amelynek mű
sora a következő: 1. Hiszekegy. 2. Rend- és me
netgyakorlatok puskafogásokkal. 3. Szabadgyakor
latok. 4. Mozgásos gimnasztika. 5. 100 m-es 
síkfutás. 6. Szertorna bakon és nyújtón. 7. 800 
m-es síkfutás. 8. Gyakorlatok a korláton. 9. 
4X 100 m-es stafétafutás. 10. Talajtorna. 11. Lab
darugó játék. 12. Himnusz. Az iskola barátait 
ezúton hívja meg az igazgatóság. Belépődíj nincs.

o B irkózóverseny. A veszprémi „Botond* 
Levente Egyesület rendezésében vasárnap került 
lebonyolításra a „városközi* birkózó verseny a 
Petőfi-színházban. Az egyes sulycsoyortok helye
zési sorrendje a következő: Légsuly: 1. Vaculik 
József (Bp. Testvériség), 2. Fekete Kálmán, 3. 
Simon Lajos (Veszprémi LE). Pehelysúly: l.Liskó 
József (Bp ), 2. Schmidt Károly és 3. Szántó An
tal (VLE). Könnyüsuly: 1. Soproni Dezső (VLE), 
Z  Bugár János (Bp ), 3. Kiss Ferenc (VLE). Kls- 
középsuly: 1. Vigh Lajos, 2. Göndöcs Ferenc (VLE) 
Nagyközépsuly: 1. Lőhnert István, 2. Perepatics 
Gyula, 3. Drexler Lajos (VLE). Szabadfogású bir
kózás. Légsuly: 1. Drexler Lajos, 2. Fenyvessy 
István, 3. Mustos József (VLE). Pehelysúly : 1- 
Szedlák Ferenc, 2. Thallmann Rihárd, 3. Giricses

használt tankönyveket legmagasabb áron vesz Fodor Ferenc könyvkereskedése
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E g y  e g é s z e n  ú j  s z a p p a n  —

e g é s z e n  r e n d k í v ü l i  k ö n n y í t é s

beáztató* A ssz o n y *  
d i c s é r e t  mosóporral

mosás ABC szappannol

A  nagym osós nem g ond  többé. V égre  egy 
szappan , m ellye l a ruha  fá radság  nélkül
3S kím életesen m osható hó fehérre  —  ez a  ------

H utte r A B C  szappan . M á r a pompás illa t waiiiASOzappormai 
is m eg g yő z  a rró l, h o g y  egy egészen kivé
teles m inőségrő l van szó. S zava to lt tiszta 
sága  d ú s  habzóképessécjet, k ö n n y ű  és 

o lcsó m unkát b iztosít.
M ost tényleg g a z d a 
ságosan m oshatunk —  
és a fehérnem ű még- 
egyszer annyi ide ig  t a r t

HUTTER S Z A P P A N
már az illata is tanú jele jóságának.

János (VLE). Blróvlzsgdt sikeresen lettek: Pálffy 
Imre, Moldoványi Tivadar, Kolonics Jenő, Wéniss 
Sándor és Molnár Jenő. A birkózóvers ny sikere 
elsősorban Wéniss Sándor leventeoktató nevéhez 
fűződik, aki már több mint féléve készítette a bir
kózókat Miskey edző tréningje alá.

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(Oyulay PA1 i s  V adnay Károly,) a két

elhunyt nagy író hajnali versenyfulása mulatságos 
esetét mondja el Pékár Gyula az Uj Idők pür.- 
kSsdi számában, amely Ünnepi tartalommal jelent 
meg. Csathó Kálmán és Alice Berend regényfoly- 
talásain kívül Kosáryné Réz Lola, és J. J. Jeroma 
elbeszélése, Babay József kóltói életképe, V. Jósa 
Jolán paraguayi leírása egy nóvényról, Fekete 
Károly, Varga Lajos és ölbey Irén versei. Zsigray 
Julianna és Zolnay Vilmos Írásai gazdagítják Her- 
ueg  Ferenc szépirodalmi hetilapját, amely közli a 
30.000 P-ös rejtvénymegtejtési verseny második 
negyedévi sorsolásának eredményét is. A megfej
ték közölt száz dijat sorsoltak ki, köztük telket, 
néi kelengyéi, ezüst evökészletet, stb. Nyolc olda
las kézimunkamelléklet, a népszerű rovatok, szá
mos időszerű és művészi kép van még az Uj Idők- 
ben, amelynek kiadóhivatala : Bpesl, VI. Andrássy- 
ut 16. bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetése 
negyedévre 6'4Ű P, egyes szám 50 fillér.

(Az o rszágos dalosversenyen m inden 
résztvevő d a lá rd a  versenydljat kap.) A vitéz 
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormány
zójának févédnöksége alatt álló Országos Magyar 
Dalo8szövelség — mint értesülünk — július ele
jén Bpesten rendezi meg XXIII. országos dalos
versenyét, miután a fővárosban már két évtizede 
nem volt országos dalosverseny. Mintegy 200 ma
gyar dalegyesület nemes versengése fogja meglo
bogtatni a magyar dalkultura, egységes élniakarás 
zászlóját s ennek az óriási méretű kulturális ese
ménynek alkalmával, az egész országból Osszese- 
reglő 15 ezer magyar dalossal együtt, körülbelül 
félszázezer résztvevőre számítanak. A Dalosszövet-

B ix to s l tH  m á r  m i i t

A  b b á Z 1  A 1 n ya ra lá sá t I
Budapesten pengével fizethető olcsó pensió árak a
Q U I S I 8 A N A  «. E D E N  szállodákban.

állandó Iroda Budapaat.
VI., Teréz kéret 15 II. 4, Telefon: H< -93 . 165

ség az orsz. dalosversenyen résztvevő valamennyi 
dalegyesületnek, szellemi és anyagi erőkifejtésük 
szimbolikus ellenértéke gyanánt, versenydijat kíván 
juttatni s ezokból most azt kéri, hogy mindenki, 
aki leheti, bocsásson rendelkezésére egy emléktár
gyat (ser lég, lant, koszorú, szobor, plakett, karnagy
pálca stb), amelyet az adományozó nevével el
látva kap meg egy egy dalegyesület. Kívánatra az 
emléktárgyat, az adományozó által meghatározott 
anyagi kereteken belül, maga a Dalosszövelség is 
beszerzi,

(M egjelent „A M agyar Asszony*) júniusi 
száma, amelyben .A  modern nő problémájáról" 
irt vezető cikket Szenlmihályiné Szabó Mária, 
míg dr. Madarász Erzsébet .A nő jogai és a vi
lágtörténelem* címmel irt tanulmányt. Verseket ír
tak Balatoni Farkas Alice, Iváni Rella és Ra- 
kovszky Menyhért. Kölber Annié külpolitikai, dr. 
Szeile Viktória egészségügyi cikket ittak. A szépen 
illusztrált lap rovatokat, rejtvényeket, jutalmakat 
közöl. Előfizetési ára egy évre 4 P. Kiadóhivatala 
Bpest Rózsa-utca 23.

(E lm entek a  színészek Pápáró l.) Pápáról 
jelentik: Deák Lőrinc színtársulata Cselényi József 
vendégszereplésével kedden befejezte pápai előadá
sait s onnan nyári állomáshelyére, Mohácsra távo
zott. A szinizezon a mai körülmények közölt bá
mulatos eredménnyel zárult, majd minden esle 
zsúfolt ház néite végig a jó előadásokat.

Anyakőnyv.
Születés: Korona István napsa, és Kozma Erzsébet 

fia István, r. k. — Sütőn Sándor fm. napsz. és Mészáros 
Karolina leánya Karolina, rét. -  Kelemen Imre kocsis és 
Bánáti Róza leánya halva született. — Sárfi József napaz. 
és Léber Rozália leánya Rozália Erzsébet, r. k. — Nagy
vári józset kömüves-s. és Venczli Anna lia Mihály, r. k.
— Nyúl Ferenc fm. napsz. és Üveges Anna fia Ferenc, 
r. k. — Víz |ános fm. napsz. és Marton Ilona leánya Ilona, 
r. k. — Varga István posta- és távirda munkás és Novák 
Anna fia István Ferenc, r. k. — Csigi Károly papírgyári 
munkás és Ott Magdolna leánya Ilona, r. k. — Puskás 
Ilona leánya Aranka, ref.

Halálozás Kálmán Gábor napsz 71 é., rét. Roth 
Gáspár fm. napsz. 70 é., r. k. — Horváth Erzsébet 4 h., 
r. k. Szabó János kocsis 67 é„ r. k. -  Hronik Ferenc 
üveges-s. 27 é. r. k. — Zsámbok Zoltán 20 n., r. k. -  
Kovács Magdolna 9 n., r. k. -  Dunyi Ferenc cipész-s. 78 
é., r. k.

Házasság: Bejczi Gábor napsz. r. k. és Bátor Mária 
r. k. — Pfenning Ferenc kocsis és Farkas Ilona r. k. —
— Leimeiszter József kádár és Baranyai Erzsébet varrónő, 
r. k. — Horváth József gazd. tejellenőr ref. és György Er
zsébet r. k.

3158-1933. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. Kalledey Jenő budapesti ügyvéd álfal kép

viselt Puchművek R. T. javára 207 P 55 f. köve
telés és járulékai erejéig a bpesti közp. kir. járás
bíróság 1928. évi 403.383. számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1929. évi március hó 7.-én lefoglalt, 
1600 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. 
§-a alapján még kővelkezókben megnevezeti, vala
mint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Szentgálon, a 
213. szám alatt leendő megtartására határidőül 
1933. évi Junius hó 14. napjának dólelőtt 10 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bulorok és 
motorkerékpár s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, esetleg a becsár */,áért is el fogom 
adni. 1000 Pengőt meghaladó becsértékü ingónál 
a becsérlék 10°/o-át bánatpénzül kezeimhez az á r
verés megkezdésekor le kell fizetni.

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

Veszprém, 1933. május 8.

162 Stekker, kir. bír. végrehajtó.

Megnyílt
Gróf Nádasdy Lepsényi 

O rszágú ti Bar,
hol az árumintavásáron is közfeltünést keltő 
sze k szá rd i vö rö s  és ö rm ö s boraink 
i4é kaphatók, tessék ott megizlelni.

Szekszárd Borvidéki Bortermelők 
állami ellenőrzés a la tt álló Pinceszövetkezete.
Sem tévesztendő össze az épülő Polgáréi Csárdával!!!
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Ju tá n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u. 6 óra után helyszínen lehet.

A veszprémi hir. jbiróság, mini telekkönyvi hatáság. 

3728-1933 . tk. IZ.

Á rv erés) h irdetm ény  kivonat.
Czeisler Lipót bpesti cég végrehajtatónak 

Witfmann Nándorné szül. Szuntheimer Julianna 
végrehajtást szenvedd ellen 180 P  13 fill. tőke és jár. 
erejéig indított végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság 
Litéii Polgári Olvasókör képv. Luka József elnök 
litéri lakos utóajánlata következtében újabb árverést 
rendel el 180 P 14 fill. tőkekövetelés és járulékai
nak behajtása végett, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levő s Litér községben fekvő és a litéri 
81. sz. tjkvben A. I. 1—2. sor, 119., 121. hjrsz. 
a. felveit, Witlmann Nándorné, szül. Szuntheimer 
Jn^anna nevén álló jószágtestre (ház 81. sz. alatt 
udvarral, az udvar közös a 82. sz. házzal, kert a 
beltelekben) 1101 P 10 f. kikiáltási árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek Litér község
házánál megtartására 1933. évi ju lius hó 4. nap
ján ak  délelőtt 9 ó rá já t tűzi ki és az árverési fel- i 
tételeket a következőkben állapítja meg.

Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. § ában meghatározott árfolyammal 
számított óvapékképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előíegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiá'litott leiéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX. t. 147 , 150., 170. §§. 1908: XLI.
I. c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiálási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár srázaléka | 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igé. t ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. április 27.
A kiadmány hiteléül:

Hitler a. k. Dr. Ungváry a. k.
tlkvvezetö. 160 kir. járásbirósági ateinök.

3956-1932. sz.

Á rverési h irdetm ény.
Dr. LGwy Károly és társai székesfehérvári 

flgyvéd állal képviselt Bernstein Sámuel javára 
350 P követelés és járulékai erejéig a székesfehér
vári kir. járásbíróság 1932. évi 5007. számú vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél .1932. évi november hó
12. én lefoglalt, 1256., P  50 f-re becsült ingósá 
gokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú 
végzése alapján az árverést elrendelem s annak az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még kővetke
zőkben megnevezett, valamint zálogjogot szerzel! 
más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Hajmáakéren, az Erdós-féle vendégló mel
lett leendó megtartására határidőül 1933. junius
13. n ap jának  délelő tt tíz  Óráját tüzOm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bulorok, gazdasági gépek, 
vadászfegyver a egyéb ingóságokat a legtöbbet igé- 
rflnek, eseileg a becsár ’ , áért is el fogom adni. 
1000 pengOI meghaladó becsértékü ingónál a becsér
ték 10 */o-át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizelni.

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

Kelt Veszprém, 1933. május 9.-én.
■M Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

a  v e s z p r é m v Ar m e g y e
szerkesztőségének és k iadóhivatalának 

telefonszám a 66.

Zirci járás fflszolgabirájától.

Szám: 2 0 3 9 -1 9 3 3 .

Pályázati hirdetmény.

R o y a l S ig n e t  a m e r ik a i  Írógép
á ra  a  m ai a s a b a k h e a  a lk a lm a zk o dik .

Az erős szerkezetű, 44 billentyűs, könnyen kezelhető gép ára

Veszprém vármegye zirci járásához tar
tozó s nyugdíjazás következtében megüre
sedett

k é s z -
p én z 275 P 2 9 0 P

A gép kapható és megtekinthető

ácsteszóri segéd- 
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 igazoló 
okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényüket 
f. évi ju liu s  hó 5 .-ig  hozzám nyújt
sák be.

Az elkésetten érkező kérvényeket nem 
veszem figyelembe. A választás határidejét 
később tűzöm ki.

Zirc, 1933. évi junius hó 1.-én.
Dr. Sült L ajos s. k.

159 főszolgabíró.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

9431— 1932. tk. szám.

Á rverési h irdetm ény  kivo nat.
Hórváth Jenőné sz. Szűcs Irén végrehajtat

nak Sánta Istvánné sz. Horváth Mára végrehaj
tási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönnyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli a végrehajtási árverést 1471 
P 15 f tőkekövetelés és jár. erejéig a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Veszprém megyei 
városban fekvő s a veszprémi 1578. sz. tlkvi be
tétben A 4- 1- sor, 2465. hrsz. a. felvett ingatlan
ból Sánta Istvánné sz. Horváth Mária nevén álló 
kétharmadrészre (ház Szt. Imre tér 5. sz. a., udvar, 
gazdasági épület, 2 kőfal a Beltelekben) 2666 P 
60 fill. kikiáltási árban; u. ezen tlkvi betétben A -f 2. 
sor, 2927. hrsz. a, felvett ingatlanból ugyanannak 
nevén álló kélharmad részre (kert a beltelekben) 
35 P 50 f kikiáltási árban ; u. ezen tlkvi betétben 
A-f 3. sor, 4683—2. hrsz. a. felvett ingatlanból 
ugyanannak nevén álló kétharmadrószre (szántó a 
Girceparrag dűlőben) 607 P  50 fill. kikiál ási ár
ban. Az árverés nem érinti a 63. sz. a. özv. Hor
váth Lajosné Nagyvári Mária javára bekebelezett 
életfogytiglani haszonélvezeti jogot.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vesz
prémben, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé 
gében, Vár utca 11. szám fsz. megtartására 1933. 
évi jun ius hó 27. £ nap jának  délelőtt 9 ó rá 
já t  tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : 
LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla
pítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár 
felénél, a többi ingatlant a kikiáltási ár kétherma- 
dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: 
XLI. t. c. 26. § )

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- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§., 1908: XLI. t.-c. 21. § )

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

Veszprém, 1932. évi december hó 5.
A kiadmány hiteléül: D r. Ungváry s. k.

Heller 8. k. kir. jb. alelnök.
ti levezető 163

FODOR FER EN C  könyvkereskedésében.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

9863—1932. tk. szám.

Á rverés! h ird e tm én y  kivonat.
Nemzeti Hitelintézet r. t. végrehajtatónak özv. 

Fűifay ErnŐné sz. Hajda Erzsébet és Kajdy Dezső 
végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében az 1881: LX. t. c. 144., 146. 
és 147. §§-ai értelmében elrendeli a végrehajtási 
árverést 790 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi jú
lius 15. napjától járó 9 %  kamata, 121 P 10 f. 
eddig megállapított per- és végrehajtási és az ár
verési kérvényért ezúttal megállapított 35 P költség, 
valamint a veszprémi 1402. sz. tkvi. betétre a 
csatlak020ttnak kimondott Róth Ede 101 P tőke- 
követelés és járulékai behajtása végett a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Veszprém megyei 
városban fekvő s a veszprémi 1389. sz. tkvi be
tétben A -f 1. sor, 4044. hrsz. a. felvett ingatlan
ból özv. Füzfay Ernöné sz. Hajda Erzsébet nevén 
álló -6 s0-ad részre (kert a felsőséd dűlőben) 143 
P 50 f kikiáltási árban; a veszprémi 1390. sz. 
tkvi betétben A -fl . sor, 3202. hrjzi sz. a. felvett 
ugyanannak nevén álló ingatlanra (ház Sigraiu. 
2. sz. a. udvar és kert a beltelekben) 1000 P ki
kiáltási árban; a veszprémi 1402. sz. tlkvi betét
ben A. I. 1—3. sor, 3174 , 3175., 3176. hrsz. sz. 
a. felvett jószágtestből Kajdy Dezső (nős volt Új
vári Terézzel) nevén álló 4/40-ed részre (kert, 2 
kőfal, ház Szent István u. 7/a., 7/b., alatt, udvar, 
gazd. épület, kőfal a Beltelekben) 841 P 50 f ki- 
kiálltási árban; a veszprémi 1403. sz. tlkvi. betét
ben A -fl. sor, 492! hrsz. a. felvett ingatlanbél 
Kajdy Dezső (nős volt Újvári Terézzel) nevén 
álló 4/10-ad részre 1059 P kikiáltási árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek Veszprémben 
a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Vár 
utca 11. sz. fsz. megtartására 1933. évi julius hó 
I. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árveriési 
feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a alapján a 
következőkben állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlanok közül a vesz
prémi 1389. sz. betétben felvetteket a kikiáltási 
ár kétharmadánál, az 1390. sz. betétbelieket a ki
kiáltási ár felénél, az 1402. sz. tlkvi betétben 
Kajdy Dezső nevén álló illetőséget Róth Ede csat
lakozott végrehajtató érdekében 1797 P 43 f.-nél 
alacsonyabb áron, a Nemzeti Hitelintézet vég
rehajta t érdekében 1910 P-nél alacsonyabb áron, 
a veszprémi 1403. sz. tkv. betétben felvett ingat
lannak Kajdy Dezső nevén álló részét pedig a 
végrehajtató érdekében 1797 P-nél alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10°/o*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 aláirni. (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 igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. december 30.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. Ungváiy s. k.
tlkvvezetö. 161 kir. járásbirósági alelnök.

Eredményesen hirdethet a
V eszprómvármegyében.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


