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A magyar nép 
rosszul táplálkozik

írta Kállay Miklós dr.
m. kir. földmivelésügyi miniszter.

M inden mázsa búzára, amelyet Berlinben 
el akarunk adni, ha preferenciákat és egyebe
ket nem veszünk igénybe, 24 pengő 40 fillért 
kellene ráfizetnünk, az itthoni legalacsonyabb 
árakat véve figyelembe.

Micsoda irtozatos küzdelem, a harcnak 
m icsoda őrülete folyik ma a  világpiacon 1 Jó me
zőgazdasági megélhetés, m ezőgazdasági pros
peritás ma Európában csak ipari állam okban 
van. Abszurd állapot, de vájjon nem tud- 
nók-e továbbfejleszteni azt a  gondolatot, hogy 
az  iparnak igazi konjunktúrája talán elősorban 
mezőgazdasági állam okban van m eg?

Ha engedjük, hogy termelvényeink árai 
leessenek a  világpiaci n ívóra; akkor termelési 
költségeinket kell olyan mértékben leszálla- 
nunk, amely megfelel annak, hogy mezőgaz
dasági országunk megélhetését lehetővé tegyük. 
Ez lehet nagy irányelv, irányelveket felállítani 
azonban, különösen teóriában, elég könnyű, de 
hogy a  lehetőségei megvannak-e a  kérdésnek, 
az  egészen más lapra tartozik. Mert itt olyan 
adottságokkal kell számolnunk, — észak- és 
délam erikai államokra mutatok elsősorban, — 
hogy ha minden termelési költséget az elkép
zelhető és kivonatos legalacsonyabb nívóra 
szállítanánk le, ha adósságmentesiteni tudnák 
a  m agyar földet, ha adót nem fizetne a  ma
gyar gazga és termelő és a legalacsonyabb 
világpiaci áron szerezhetné be mezőgazdasági 
szükségleteit: akkor se szállíthatnák le arra a 
nívóra, amelyet azok az országok produkálnak, 
am elyek m ás természetű és egyéb adottságuk- 
guknól fogva olcsóbban termelnek.

Az értékesítési lehetőségek kérdésében 
igen lényeges tényezőnek kell tekintenünk, mint 
belső fogyasztási tényezőt, az ipart is. Az egyes 
állam oknak abban  az  autarkikus berendezke
désben. ahogy ez ma Európában látható, nem 
tehetünk mást, mint hogy fokozott figyelmet for
dítunk a  belső fogyasztókra, a  belső fogyasz
tás igénybevételére, elsősorban az  agrárterme
lés tekintetében. Ez nem csak azért szükséges, 
hogy elfogyjanak azok a  mezőgazdasági ter
mények, amelyeket gazdáink produkálnak, ha
nem azért is, mert igenis, a magyar nép rósz- 
*zul él, rosszul táplálkozik, keveset fogyaszt 
és nem azt fogyasztja, amit fogyasztania kel
lene. Itt egy másik nemzeti, szociális, de első
sorban nagy nemzetfenntartó gondolatnak is 
kell bennünket vezetn ie: meg kell találni mód
jait és lehetőségeit annak, hogy fogyasztásunk 
javuljon, mert erre nemcsak az  agrártermelés, 
hanem  a  nemzetet fenntartó erők fokozása 
szem pontjából is szükségünk van.

A belső fogyasztás nemcsak térfogatával, 
mennyiségével illeszkedik, mint probléma, a

mezőgazdasági értékesítés feladatai közé, ha
nem illeszkedik az agrárkérdés tekintetében is. 
Azt a  bizonyos agrárollót, amely talán sehol 
a  világon nem olyan nagy, mint nálunk, kiseb
bíteni kell. Ha az ollót össze akarom csukni, 
ha egyik szórót nem fixirozzuk, egyszerre mo
zog mind e két szóra. Helytelennek tartanám 
az egyik szórót fixirozni, mind a  kettőt meg kell 
mozdítani, hogy közelebb jussanak egymás
hoz. Én nem vagyok fantazmagóriákban élő 
ember, tudom, hogy az ipar kalkulációi határt 
szabnak abban a  tekintetben, hogy meddig 
bírják meg termelési költségei az agrárolló csök
kenését, én csak azt akarom kiemelni, hogy 
ami csökkenési lehetőség van, azt nem szabad 
kihasználatlanul hagyni. Az agrárolló szárainak 
mindkét termelési ág érdekében közeledni kell 
egymáshoz, mert e két termelési ág kölcsönös 
fogyasztója egym ásnak és a fogyasztás mennyi
ségén keresztül jobb termelési politikát csak 
akkor tud egyik is, másik is elérni, ha a maga 
részéről mindkettő megadja a  lehetőségét an 
nak, hogy közeledjenek egymáshoz.

A m agyar iparnak nem lenne szüksége 
vámvédelemre, ha a magyar népnek teljes 
lenne a  fogyasztóképessége. A magyar ipar 
termelésileg elsőrendűen megorganizólt szer
vezet. amely kiállja a versenyt sok m ás ország 
termelésével, de belső fogyasztók nem állanak

A méhek.
Irta K arácson Géza.

Végre kisütött a nap éltető sugaraival s mily 
boldogan lélegzünk fel a hosszú tél után egy szép 
márciusi napon, mikor először érezzük ismét a világ
életet adó nap csodás melegségét, mely megsüti a r
cunkat, mit odaadással nyújtunk a nap felé, hogy 
csak préselje minél jobban belénk rádiumos éltető 
erejét. S egy ily félórás napsütés — úgy érezzük, 
hogy — valóban erősbbé tett bennünket és fel
frissítette vérünket.

Ezután már mindig nagyobb bizalommal 
tekintünk a szép tavasz elé, mikor a természet 
erőt gyűjtve a téli pihenés után, bámulatos meg- 
ujjuló hatalommal és bűvös erővel siettet füt, fát, 
hogy minél előbb ágat, lombot, virágot hajtson s 
végül gyümölcsöt érleljen.

Ugy-e mily csodálatos, hogy ezt a hatalmas 
növelő erőt a növényekkel egy évben csak ta
vasszal produkálja a természet, többször nem, ha 
erőltetjük akkor sem, mert a későbbi vetés, ülte
tés stb. már a többi évszakban nem kap a ter
mészettől ily hatalmas növelési erőt, a növény 
elsül és kiszárad vagy megáll, de a tavaszihoz 
hasonló növelő erő ugyanazon évben a természet
ben többé nincsen.

Érzi ezt a bűvös erőt mindenki s aki csak 
teheti, felpakol ebből a csodás jóból, ki a szabadba!

Pedig hát mi emberek a jó levegőt tél ide
jén is élvezhetjük meleg gúnyába burkolódzva, 
de a szegény méhecskék egész télen csomóba 
húzódva, egymásba kapaszkodva a kaptár köze
pén, gyenge zsongás mellett élik át a telet. Kire
pülni a fagyban azonnali halált jelentene nekik, 
azért ezt csak ritka vakmerő kísérli meg, amelyik 
aztán a hóra le esik és menten megdermed.

Télen a mézből nem sokat fogyasztanak, ezt 
csak jobban februárban kezdik, amikor már fiakat 
táplálnak vele és ők is jobban rá vannak utalva,

olyan mértékben rendelkezésére, mint ahogy 
kellene, hogy az ipar létalapjait organikusan 
lerakják. Iparunk létalapjai organikusan akkor 
lesznek lerakva és a nemzet életébe akkor fog 
az ipar, mint annak egyik értékes és szeretett 
tényezője beilleszkedni, ha ezekre a  szempon
tokra tekintettel, az egyetemes nemzeti terme
lésbe illeszkedik bele és ebben a gondolatban 
nem mint ellenfél, hanem mint kooperatív té
nyező áll minden más termelési tényezővel nem 
szemben, hanem együtt.

Lehetne vizsgálni a kérdést: mi jelent
többet nekünk: ha ipart fejlesztünk és ezáltal 
a munkásokat fogyasztóképesebbekké tesszük, 
vagy ha kompenzációs alapon hozzuk be azt 
az iparcikket és azzal szemben mezőgazdasági 
terményt viszünk ki. Nagyon jól tudom, hogy 
van itt más probléma is. Sokkal több és tu
lajdonképen értékesebb ellenértéket kap az or
szág, amely iparcikket exportál, mint az, amely 
mezőgazdasági cikket exportál. A magyar és 
mondjuk, a  cseh viszonylatot nézve, tulajdon
képen tizszerannyi munkát exportálok egy 
munkaerő ellenében, tiz munkás munkaerejét 
exportálom mezőgazdasági cikkben, azért, hogy 
ugyanabban a  pénzértékben egy munkás ere
jét kapjam be ide az országba. Vétek elpocsé
kolni ezeket a munkaerőket más nemzetek 
szolgálatában!

— de mindennek dacára lakásukat oly becsben 
tartják, hogy ott semmiféle tisztulást nem végez
nek mindaddig, mig a nekik megkivántató -j- 12 
Celziug nem lesz a levegő, — addig oly bámulatos 
megtartóztatással vannak, mintha .szalonnak" is
mernék kaptáraikat, ahová be nem piszkithatnak, 
hanem azt egy ily szép napon végzik el künn a 
szabadban mindnyájan.

Hanem aztán, mikor egy ily szép tavaszi 
meleg nap a hosszú tél után elkövetkezik, akkor 
nagy ünnepjük van ám a méhecskéknek. Nemcsak 
ünnep ez, ez egy nagy boldogság, egy édes nagy 
forradalom, ilyenkor egy-egy kaptárból ezrével 
jönnek elő (tudvalevőleg egy kaptárban körülbelül 
20.000 méhe van), a bejáró előtt szállonganak, 
afelé fordulva mintegy a levegőben egy ponton 
lebegnek. Ez a nagy megmozdulás sokkal szebb, 
sokkal nagyobbszabásu, mint a rajzás, mert az 
fent van a levegőben, a magasban, ami tőlünk 
távolabb esik, ez pedig a méhek nagy, sürü zö
mével teljes közelünkben, a kaptár bejárata előtt 
játszódik le, és mig a rajzást egyszerre csak egy, 
esetleg két kaptár méhe végzi, addig a tavaszi 
első meleg napon az összes kaptárbeli méhek 
vénjei mind kivonulnak. Ahol 10—15 család méhe 
van, azoknak ez a nagyszabású kivonulása, mely 
megtölti a légkört, tömérdek méhecskével s kivo
nulásukhoz oly gyönyörű iudulót zengenek hatal
mas zajongó hangicsálásukkal, mindez oly impo
záns, hogy aki látja, azt is megszállja az örömér
zet a szegény kis méhek kirepülési boldogsága 
felett. És ilyenkor bárki belemehet a levegőben 
tömötten lebegő méhcsomóba — nem bántanak 
senkit s ha arcunkra, orrunkra szállnak is, nem
törődünk vele, hagyjuk őket, hiszen pihenni száll
nak ránk, teles-tele vannak jósággal és boldog
sággal, — hogyan bántanának ilyenkor valakit ?

Ilyenkor a méhek is örülnek, de a méhes
gazdának az örömét sem lehet kimondani. Annak 
is szomorúan esik, mikor méhei ősszel bevonulnak 
a kaptárba, hogy tavaszig elő se jöjjenek és semmi
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Hasznos tudni,
hogy S C H M I D T H A U E R
Ig m á n d i

nemcsak a legjobb természetes hashajtó, 
de kióblitéBi szerepénél fogva gyorsan 
e l t á v o l i  í j a  a káros b a k t é r i u m o k a t  a szervezclból.

hangjuk, semmi nyomuk majd fél éven át nincs, 
de annál kedvesebb aztán a méhésznek, ha 
tavasszal viszont hallhatja méheinek döngicsé ését 
és újból láthatja szorgoskodásukat. A méhésznek 
a lelke vidul, ha ismét felfrissül az udvar, a kert 
a méhek zajától. Mig eló nem jónnek, mennyire 
hiányzik a kerti munkából a méhek röpködése, 
éneke s mennyire vigabb a munka, a kedély, ha 
ezek is kinn szálldogálnak. Szives örömmel gon
dozza már kora tavasszal a méhész méheil, nem
csak azért, mert mézet adnak, hanem azért is, 
mert életük rendszere csodásán gyönyörű, tapin
tatos és leleményes módon kormányozhaljuk tevé
kenységüket, munkásságukat; és éppen ebben van 
a méhésznek legnagyobb élvezete. Őket rendben 
tartani, gondozni s ha kell, javítani, helyre hozni.

De ehhez szív kell I Az kell, hogy a méhész 
szeresse a méhet, ne csak azt néeze, hogy milyen 
jövedelmet hoz, de meg is becsüljön s ha kell, 
meg is mentsen minden egyes méhet. A kaptárban 
kíméletesen bánjon velük, ne zúzza össze ókét 
szerszámaival 8 ha lát egy dermedni készülőt, 
vegye tenyerébe, melegítse fel és hagyja elszállani. 
Csak azoknak van szép és jó méhészetük, akik 
szeretik is a méhet és maguk kezelik őket, nem 
felfogadott emberekre bízzák. A méhészet nemesíti 
a lelket és az a tapasztalat, hogy a rendes mé
hészeknek jó, nemes szivük van.

Ahhoz különben, hogy a méhész szeresse 
méheit, nem kell akaraterő, mert ők maguk és az 
ő t vékenységeik annyira megtetszők, hogy aki 
egy kicsit megfigyeli őket, már meg is szereti. Pél
dául most tavasszal hordják a virágport, amelyet 
mézzel vegyítenek és ezzel etetik fiaikat és később 
az anya kukacot is, a virágport elraktározzák a 
lépekbe, hogy mindig készen álljon részükre.

És a virágporhordás oly szép, hogy óra
számra el lehet nézni, amint jönnek haza és be
repülnek a kaptár ajtajába, nagy sietve iparkod
nak be és sebesen kapkodják lábaikat. A hátsó 
két lábnak e célra egy kis mélyedése — kosara 
— van, amelybe bele szedik a különböző virágok 
bibéjéről a virágport, úgy, hogy ezek a kosarak 
púpozva tele vannak rakva és egy kis csomót ké ■ 
peznek, melyet mindkét lábon, repülve hozni 1—2 
kilóméter távolból elég nehéz lehet szegényeknek 
amellett, hogy gyomrukban mindig egy kis mézet 
is hoznak. Az általuk hozott méz annyi, hogy ha 
a méhe szétmázolódik, belőle majdnem egy kis 
ribizli szem nagyságú méz fordul ki.

A méhek hátsó lábán hazahozott virágpor- 
csomó leginkább világos okker, később sölél sza- 
tinóber szinfl, sőt utóbb tiszta piros csomókat is 
hoznak haza. Ezek a kis csomók, mint valami ra
gyogó ékszerek, drágakövek úgy villognak a mé
hek lábain 8 édesen helyesek, amint seplin be
sietnek kis csomagjaikkal.

Kedves mulatság ezt nézni s ki ne szeretné 
meg ezalatt a méheket?

Tömérdek méh, mielőtt hazaérkezne, kényte
len a sok súlynál fogva leszállni és megpihenni.

is von valódi, 
sági védjegy 
fiz ismert 
'Beyer-kérészi.

'Meghűlés első jeleinél és fáidat- I
máknál ASPIRIN-TABLETTÁK |

Én az ilyen reám szál'ó méhet egész kipihené?éig 
élné jegelem, amint kifáradva piheg és potrohát 
sebesen ki-be mozgatja. Ha erőre kapott, akkor 
előbb szemeit é3 csápjait két első lábával mindig 
megtörölgeti s upy indul újból útnak.

A méhek szagukról ismerik meg az ő kap
tárukba való méheket 8 ha idegen méhe belép a 
kaptárba, megtépázzák és leszúrják. E tekintetben 
kiváló hősök és legnehezebb velük a déli 
órákban foglalatoskodni, mert a forró időben 
ingerültebbek és könnyebben szúrnak. Ha fullánk
jukat kibocsátva valakit megcsípnek, életüket vesz- 
tik, mert a fullánkkal együtt belső szerveikből is 
kiszakad egy darab.

A mézért igen harcra készek s mindjárt 
szúrnak, amint azt látják, hogy valaki a mézhez 
akar nyúlni. Egyedül a dohányfüsttől félnek. A mé-

Á prilis elseje.
Andersen, a bűbájos gyermekmesék meslere, 

vi'ághirü dán iró beszéli, hogy a hónapok egyszer 
fölkapaszkodlak valami ütőit kopott delizsánszra. 
Szomorúan utaznak, mig egyszer csak megjelenik 
Április barátunk, jókedvű, bolondos fickó alakjá
ban. Egyszeriben eltűnnek a komor arcok, mo
solyra vidulnak az ajkak, hiszen .Április* egész 
halom tréfát hozott magával a tarisznyájában.

Manapság egymás tászedésével szokták meg
ünnepelni április elsejét az emberek. Nem tudjuk, 
hogy kunyhóban vagy palotában szülelelt-e ez a 
dicséretes szokás, de XIII. Lajos francia királyról 
már feljegyez tik, hogy udvarában mindenféle bo- 
hókás tréfát űztek április elsején.

Úgy látszik, a franciák azóta is megtartották 
ezt a jó szokást. Egy jókedvű francia diák enge
deti meg magának nemrégen olyan áprilisi tréfát, 
amivel Párisz minden arheológusál felülfette. Az 
egyik párizsi lapban április elsején közzétette, hogy 
a Montmartre egyik viharverte kövén ezt a föl- 
írást találta: „Ce. Sti. Ci. Lee. Hem. Inde. Sane, 
S." A titokzatos fölirat az egész párizsi tudós-vilá
got lázban tartotta, mindaddig, amig maga a diák 
meg nem fejletle. A felitás azl jelentette: .C'est 
ici le chemin des anes. (Ez itt a szamarak útja.)*

Amerikában viszont az volt divatban, a 
műit század harmincas éveiben, hogy az újságok 
április elsején lehelet’enebbnél leheteilenebb híre
ket közöllek, de mégis hihető formában. S nagy 
diadalt ültek, ha a többi lap nem vette észre a 
család és szintén leadta ezeket a híreket. Persze, 
április elsejének elmúltával maga a lap leplezte 
le a megtévesztést.

így 1835 április elsején a newyorki .Sun* 
hosszú hírt közöli Herschel és Brewster egy u] 
teleszkópjáról, amellyel a holdban levő legapróbb 
lárgy is meglátható. A fölfedezők, például, bazall- 
sziklákat Iá tak, amelyeken mákvirág virult. Füvet, 
fái, barmokat vettek észre egy mókus és több 
pelikán társaságában.

A legszenzációsabb fölfedezés azonban az a 
szörny volt, amely az orángutánghoz hasonlított 
és óriást denevérszárnyakkal repült. El is keresz
telték ezt a csudát .Vesperlilio Homoknak (bőr- 
egér-embernek). '

Nálunk is szokásosak április elsején az ár
tatlan rászedések, különösen a gyermekek között. 
Ilyenkor küldi a tréfás csizmadia az inasát a fű
szereshez, hogy egy kis pénzmagot hozzon. Ilyen
kor biztatja a jámbor szomszédasszony a hiú kis
lányt, hogy mosakodjék csak gólyalejjel, attól na
gyon szép lesz a bőre,
. . . . .  A?rili'  m,i monban nemcsak a gyermekekkel 
tréfál, hanem gyakran megtéveszli a felnőtteket is. 
Reggel jókedvűnek látszik, csak úgy ragyog a 
veröfénytől az ulca. Fölvesszük a tavaszi uj ruhái 
es mire délre hazatérünk, a kacagó április elbotulf 
valami megboBzantolta és kárörvendve zúdítja ru
hánkra a friss tavaszi záport.

hek államformájukra né eve monarhislák, csak 
egy királynéjuk van, többet nem tűrnek meg. 
Magukat, de különösen királynéjukat önfeláldozóan 
védelmezik.

Sokat lehetne a méhek életéről mondani, de 
életmódjuk a számos gyönyörűen megiit szakmun
kákban bőven van ismertetve, itt csak néhány 
érdekes viselkedésüket volt célom előadni. Csak 
még egy fontos megjegyezni valót vélek szüksé
gesnek megérinteni, — ami a legfőbb a méhé
szetben — hogy a kaptárban mindig legyen bő
ven méh, mert az Ő mézelésük is olyan, mint 
minden más munka. Ugyanis egy napszámossal 
n^m lehet sokra menni, kettővel sem stb., de már 
30—40 napszámos munkája nagy daiab földön 
meglátszik és több hasznot hajt. így vannak a 
méhek is, csak sok munkás méh tudja tele mé
zelni a káplárt. Kevés méh csak hiábavaló gon
dot ad, de mézet nem. Azért ha több gyenge 
családunk van, minél előbb egyesítsük őket, ha 
csak egy van, azt is egy erősebbhez.

Az ő monarhiájuk fenntartásához is szük
séges a kellő számú véderő, mert gyenge csalá
dot a többi is megtámadja és szétszedi.

Csináljunk propagandát 
Veszprémnek fényképekben.

A város Idegenforgalm i B izo ttságának  
kérelm e az  am atö r fényképészekhez.

Veszprém város Idegenforgalmi Bizottsága 
egy fölhívást küldött be hozzánk, amelynek gon
dolatait magunk is melegen ajánljuk amatőr fény
képészeink figyelmébe. A fölhívás többek között 
ezeket m ondja:

— Veszprém város az országban, páratlanul 
álló Síép fekvésével, érdekes zeg-zugos utcáival 
feltűnést kelt mindazok elölt, akik ilt megfordul
nak. Nyáron sok kiránduló fényképező-masinát 
szegez egy egy épületre vagy utca részletre íb 
megörökítik azokat. A veszprémi amatőr fényké
pészek feladata, hogy a régi veszprémi utcák, ke. 
vésbé látogatóit városrészek tájképi szépségeit, a 
régi kis házak, udvarok barátságos, idillikus, me
leg hangulatait kinyomozzák és egy művészi fény
képfelvételen megörökítsék. Ezenkívül a közvetlen 
környék, Aranvos-, Brt.'kincs , Tekeres-völgyek 
változatos részei is csábítók.

— Veszprémben sok kitűnő fotográfus van, 
akik a városnak sok rejlett szépségét már meg
örökítették, azonban még sok lé na kiaknázatlan, 
sőt a már kész felvétel is rejtve marad egy-egy 
családi albumban, az ismerősök zá t társaságában. 
Pedig van-e hatásosabb eszköze az idegenforgalmi 
propagandának, mint ezek a veszprémi fényképek ? 
A veszprémi amatór fényképé izeknek külön egye
sületük is van már és ennek alig lehet szebb 
programja, mint az, hogy egy amatőr fénykép- 
kiállítást rendezzen, kizárólag veszprémi tájképek
ből. Ez azonban költséggel jár, hosszas előkészí
tést igényel éa ezért megvalósítsa nem lesz könnyű.

— Van azonban egy más módja is, hogy a 
veszprémi amatőr fényképészek saját maguknak és 
a városnak is nevel szerezzenek. Majdnem minden 
fővárosi folyóirat, sőt a napilapok is rendszeres 
pályázatot hirdelnek művészi fényképekre. A fel. 
vételek megjelennek a lapokban és a legszebbeket 
díjazzák. Sajnos, a lapokban veszprémi felvétel 
vagy egyáltalában nem, vagy csak a legritkábban 
jelenik meg. Ezért arra kérjük amatőr fényképé
szeinket, küldjenek be minél több és szebb olyan 
felvételt, amelyek Veszprém művészi szépségeit, kü
lönös karakterét domborítják ki, felvételeiknek cí
mébe pedig mindig foglalják bele Veszprém nevét, 
hogy minél többször láthassák az ország minden 
részén, mi van Veszprémben. Ez csak egy kis fá
radságba és a portóba kerül.

AzExcelsior H arisnyagyár R t.
94 bizományi lerakata
b eve ze tte  a  v á e z o n á r u k a t ,
abszolút versenyképes, bevezető árakkkal mu
tatkozik be a t. vásárlóközönségnek. Alacsony 
áraink ás elsőrendű minőségű áruink egyszeri 
vásárlása mindenkit meggyőz a valóságról, hogy 
már fillérekért is nagy ellenértékét nyújt az 
Excelsior Harisrnyagyér rt. bizományi lerakata.
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Mert a gyár közvetlenül saját 
bizományi lerakata utján jut
tatja el a fogyasztóhoz. i

VTC műkedvelői kél egyfelvonásos színdarabot 
mulattak be nagy rátermettséggel. A „Míg a papa 
szundikál* címűben Adlovits Ferenc és Léber An
tal Ügyes színészt készséget árultak el, de a többi 
szereplő: Glilck Mariska, Lenner Bőzsike, Hungler 
BSzsike, N övik  Juliska, Szukob Károly, Szukob 
Nándor és Sadiy Imre is jó sikerrel szerepeltek. 
A „Ködkirályfi* c. darabban Sztdvik Bözsike, Fa
zekas Irtván, Adlovits Ferenc ugyancsak kiteltek 
magukért és sok derűs percet szereztek kedves 
játékukkal. Külön ki kell emelnünk a kis Pekárdy 
Mariska ügyes zongoraszámál, amely nem minden
napi tehetségre vallott. — A nagy érdeklődéssel 
várt magyar nólaszám és a VTC zenekarának sze
replése azonban előttünk ismeretlen okokból el
maradt.

— A dom ányok a  veszprém i Inségakcló 
ré szé re . A veszprémi Szegényügyi Bizottság közli: 
Újabban az inségakció részére az alábbi adomá
nyok érkeztek: Angeli József I hordó savanyu 
káposzta, özv. Angeli Mártonná 5 kg. mák és 4 
kg. c'ikor. Az adományokért ezúton mond hálás 
köszönetét a Szegényügyi Bizottság.

■ M egindulnak a  postaau tóbuszok . A
veszprémi postafönöksig közli, hogy a Veszprém— 
bfűredi és a Veszprém—nagy vázsony—tapolcai 
postaautóbuszok, amelyek a télen csak kedden és 
pénteken közlekedtek, április 1.-től kezdve min
dennap közlekedni fognak.

H ire k  a  c s e r k é a z ja m b o ré ró l.
Baden-Powell feleségével és 600 angol cser

készszel a jámboré után Észtországot látogatja 
meg. Az észt cserkészek nagy előkészületeket tesz
nek lord Baden Pow 11 fogadására, mert ez lesz 
első látogatása náluk. — A Pécs Baranyai Autó 
Club augusztusban társas kirándulást rendez a 
gödöllői jámboréra. Hir szerint az ország más 
városaiban működő autóklubbuk is foglalkoznak 
hasonló tervvel, úgy, hogy a jámboré a magyar 
autósok nagyrészének találkozó helyévé válik. — 
— Az Angliából Magyarországra készülő cserkész- 
csapatok már gyakorolják egyes magyar szavak 
kiejtését. Cardiff cserkészei megtudták pl., hogy a 
tábori újságnak a neve „Magyar Cserkész* lesz. 
A Western Mail ideérkezett száma szerint tüstént 
és rendesen lefordították „Hungárián Scout‘-ra és 
megjelölték a magyar kiejtést is angol módon, 
mely a következőképen néz k i: „Maddiharr Chair- 
casse". — Erősen készülnek mindenhol a jámbo
réra. Az egyes alláborok illetve kerületek nagyon 
sok ismertető előadást és beszámolót tartsnak a 
jámboréról. Legutóbb Miskolcon a Tiszti Kaszi
nóban, a Hodobay telepen, a szabadegyetemen és 
a Rotary Clubban volt ismertetés. A pécsi altábor- 
parancsnokság már áprilisra és májusra is kidol
gozta gazdag programját. Úgyszintén külföldön is 
folyik az ismertetés. Hirt kapiunk arról, hogy az 
észteknél Tarlulában már 15 ilyen előadás volt. 
Knigatsi városkában pedig 2000 főnyi közönség 
számára tartottak ismertető előadást. — A tábor- 
parancsnokságnak valószínűleg sikerül, a jámboré 
műszaki előkészületei kapcsán, az iparos cserké
szek számára munkaalkalmakat biztosítani. Azok 
az iparos cserkészek, akik ebben részt kérnének, 
jelentsék be személyi adataikat és címüket a tábor- 
parancsnokság műszaki csoportjánál. Szükség lesz 
villanyszerelőkre, (I. nagyobb kisfeszültségű sza
badvezeték hálózat szerelés, II. nagyfeszültségű — 
10000 voltos és azon felüli — szabadvezeték 
szere'ér, III. nagyfeszültségű kapcsolóberersdezés, 
IV. nagyfeszültségű kábelek szerelése), azonkívül 
ácsokra. *

E ló z d  m eg a  n a g y o b b  t á j t ,
BAYER PORGO e n y h é n  h a j t ,
E g é s z s é g n e k  m i t  sem  á r t ,
U t á n z a t t ó l  s z e n v e d s z  k á r t .

— L e g s z e b b  a já n d é k  H ú s z é i r a  e g y  s z é p  
im a k ö n y v , m e ly  n a g y  v á la s z t é k b a n  k a p h a té  
F o d o r  F e r e n c  k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— Liáné H aid és P etrov ics Szvetlszláv
a főszereplői a Bárki vagy, szerellek I c. operett
nek, amely szombat vasárnap pereg a mozi mű
során. Szerdán csütörtökön, filléres előadásban: 
Élve hozzátok őket haza!, az indiai és maláji 
dsungel mesevilágában készült filmprodukció. 
Eza film külön diákelőadáson is bemutatásra 
kerül.

— A P áp a i Ip a rte s te ié t ism ere tterjesz tő  
e lőadása . Pápáról jelentik: A Pápai Ipartestület 
harmadik ismeretterjesztő előadásán Kovács Ernő 
képezdei tanár tartott nagy figyelemmel hallgatott 
előadást Svájc ipari és kulturális életéről, vala
mint földrajzi fekvéséről. Dr. Friml Jenő kórházi 
operatőr főorvos a babonáról és kuruzslásról ér
tekezett. Végezetül az Iparos Dalárda szerzett igazi 
műélvezetet a közönségnek remekül előadott ének
számaival. A dalkar és kiváló karnagya: Németh 
Döme bencéstanár büszkék lehetnek az elért si
kerre. Az ismeretterjesztő előadáson a termet zsú
folásig megtöltőit közönség meleg ovációban ré
szesítette az előadókat.

M ié rt  e lle n ő re i a z  E x e e le io r  
g y é r  a z  é lta la  m e g á lla p íto tt  
e la d á s i á r a k a t

?
Mert a gyár csak igy nyug
tathatja meg a vevőit arról, 
hogy pénzéért azt kapja, amit 
neki nyújtani akar.

— Frontharcosok szervezkedése. Várpa
lotáról je len tik : Vasárnap délután Várpalotán, a 
zsúfolásig megtelt bányász kulturházban, fronthar
cos szervezkedő gyűlés volt. Rlsányi József, az 
Orsz. Frontharcos Szövetség kiküldötte ismertette 
a szervezkedés célját és jelentőségéi, majd meg
alakították a helyi szervezetit. A frontharcosok tö
megesen jelentkeznek a szervezetbe, két hét alatt 
90-ről 157-re emelkedett a fölvételre jelentkezett 
frontharcosok száma.

— Az Én Újságom, Gadl Mózes rendkívüli 
népszerüségü gyermeklapja ezúttal is változatos, 
vidám tartalommal jelent meg. Befejeződik Tábori 
Pál dr. cserkészregénye s legközelebb már Babay 
József ifjúsági regényét közli. Farkas Imre, Majt- 
hényi Qyörgy, Benedek Rózsi meséin kívül versek, 
rajzok s a rovatok stb. találhatók. Az Én Újságom
ból mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Bpest, 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 2 P, egyes 
szám 20 fillér.

— Isko lánkkal! népm űvelés. Devecserből 
jelentik: A devecseri ikn. albizottság az ifjúsági 
egyesületben tartolt ismeretterjesztő népművelési 
előadásait vasárnap este műsoros estével zárta be 
a kulturházban. Síkos Péter ig.-taniló, albizottság! 
elnök megnyitójában az ifjúsági egyesület rendel
tetésének megfelelő nevelő és ismeretterjesztő mun
káról szólt a legalább négyszáz főnyi hallgatóság
nak. Majd a Róm. Kai. Daloskör, Pauer István 
karigazgató vezetésével, Hajdú- Farkas: „Magyar 
sóhaj* c. műdalát adta elő nagy hatással. Holczer 
József III. polg. isk. tanuló „A vén gulyás*, Fehér 
Ilus III. polgárista „A vén gulyás temetése* c. 
verset szavalták nagyon szépen. Bárdos Lajos polg. 
isk. tanár nagy felkészültséggel Arany Jánosról tar
tott előadást, akinek ismertette, jellemezte és mél
tatta költészetét s annak hatását minden vonatko
zásban. Előadása közben Oláh Lajos cserkész

Á VESZPRÉMVARMEGYE
szerkesztőségének é s  kiadóhivatalának 
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?  P  ?
Mert a gyár szigorú osztályozással 
minden egyes páron kétséget kizáró 
módon feltünteti a minőséget s igy 
a vevő nem lehet tévedés vagy meg

tévesztés áldozata.
Díjtalan szem felszedést végzünk.

„Családi kör*, Varga József IV. polgárista „Fiam
nak*, Rupert Ferenc cserkész „A hamis tanú* c. 
költeményt szavalta el szemléltetésül. Az értékes 
előadás után a Daloskör dr. Horváth Ákos letété, 
ben „Megkondult a kecskeméti...* c. népdalegy
veleget adta elő. Ezt követle Büki Rózsi IV. polg. 
tanuló szavalata. „Ágnes asszony* c. balladát sza
valta el egy előadóművésznek is becsületére váló 
drámai hatással. Majd ismét a Daloskör szerepelt: 
Kubinyi-Vincze: „Szép vagy, gyönyörű vagy" c. 
műdalát adta elő nagy tapsot kiváltó hatással. A 
műsoros est Sikos Péter ig.-tanító zárószavával ért 
véget, melyben felhívta a szülök ügyeiméi a Husvét 
utáni vasárnapon tartandó szülői értekezletre. A 
jól sikerült eBt rendezésében a főérdem Nagy János 
r. k. tanitóé.

— A MEFHOSz húsvéti tanulm ányútjai.
A MEFHOSz Utazási és Idegenforgalmi Irodája 
április 9.-én rendezi az olaszországi 12 napos és 
a párizsi 15 napos, revdkivül kedvezményes hús
véti tanulmányutait. A Velence—firenze—római ta
nulmányul részvételi dija 245, a párizsi tanul
mányúié 300 P. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 
MEFHOSz Utazási Irodájában. (Bpest, IX., Ferenc- 
körut 38. fsz. 2 )  Valamennyi nyári tanulmány
utakról szóló prospektust készséggel megküldi az 
Utazási Iroda.

— T a v a s a i  é a  n y á r i  d iv a t la p  ú jd o n s á g o k  
na g y  v á la s z t é k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F a r e n c  
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— Veszprém  város d ija t ad  p ropaganda- 
levelezőlapjai két leglelkesebb terjesztő jének .
A napokban elhagyja a sajtót Veszprém város 
többezer idegenforgalmi levelezőlapja, amelynek 
az a célja, hogy a veszprémiek levelezésükben 
minél gyakrabban használják. A levelezőlap ugyanis 
szép fényképfelvételt közöl a városról, néhány 
szóval felhívja a címzett figyelmét Veszprém ide
genforgalmi értékeire, a kirándulás és itt nyaralás 
előnyeire is. A hatóság arra kéri Veszprém város 
lakosait, hívják ismerőseiket Veszprémbe ki
rándulni és nyaralni. Akik pedig hívásukra ide 
jönnek, azokat kérjék meg, hogy hozzák el az 
idegenforgalmi levelezőlapot is, mutassák be azt 
az Idegenforgalmi Irodánál, ahol a feladó nevét 
tartalmazó szelvényt levágják és megőrzik. Azok 
részére, akik legtöbb idegent hívtak Veszprémbe, 
akiknek tehát legtöbb szelvényük lesz, a város 
két értékes jutalmat ad. Az I. díj nyertese 50 P, a 
másodiké 30 P  értékű árut vásárolhat bármelyik 
veszprémi iparosnál vagy kereskedőnél s a város 
ezt az 50, illetve 30 P-ős számlát helyette kifizeti. 
Fel tehát a nagy versenyre I A levelezőlap ára 
csak négy fillér lesz és minden könyvkereskedés
ben, trafikban kapható.
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H Í R E K .
— A főispán utazásai. Dr. Kenessey Pong

rác, vármegyénk főispánja, hé főn Szfehérvárott 
volt, ahol látogatást tett az ottani megyéspüspök- 
nel, a vegyes dandárparancsnoknál és a csendőr- 
kerületi parancsnoknál. Csütörtökön pedig hivata
los ügyekben Bpestre utazóit, de este hazaérkezett.

— Előfizetési felhívás. Az áprilisban kez
dődött második negyedben uj előfizetést nyilunk a 
Vesrprémvármegyé-re. Kérjük kedves vidéki olvasóin
kat, a mai számunkhoz mellékelt csekk fölhaszná
lásával az előfizetéseket mielőbb megújítani 8 az 
esetleges hátralékot is befizetni szíveskedjenek, 
hogy a lapot tovább; is zavartalanul küldhessük 
címükre. A kiadóhivatal.

—  Lelkigyakorlatok. A Veszprémi 0  tár
egyesület felkérésére P. Zadravetz István püspök, 
a veszprémi katolikus hölgyek részére, az Angol- 
kisasszonyok intézetének nagytermében április 5., 
6., 7. és 8. napjain d. u. 4 és 6 órakor lelkigya- 
korlatos szentbeszédeket tart. A befejező közös 
azntáldozás Világvasárnap d. e. 8 órakor kezdődő 
szentmise keretében lesz. Az Oltáregyesület veze
tősége névre szóló meghívókat küldött szét, de 
ezúton is felkéri az érdeklődőket, ha valaki tíve- 
désből nem Napolt volna meghívót s arra igényt 
tart, forduljon az Oltáregyesület igazgatóságához. 
— Április 5—9. napjain a veszprémi egyházköz
ség férfi tagjai részére dr. Strommer Viktorin bpesti 
bencés rendházfőnök tart lelkigyakorlatokat a szé
kesegyházban, este 7 órai kezdettel. — Jutás pusz
tán, az ottani katolikusok számára, április 7 ,  8 
9, és 10. napjain, az iskolában Pendít István kar
káplán tart lelkigyakorlatokat.

— Evangélikusok böjti vallásos estéi. 
Múlt szombaton, a helybeli evangélikus templom
ban, nivós vallásos estét rendezett a Veszprémi 
Evangélikus Leány Egyesület. Az ügyesen össze
állított és gyors egymásuránban lepergett műsort 
I. Orabler nyitányával Gömöry Mária vezette be 
orgonán, ismételi bizonyságát adván kiváló zenei 
étzékének s előadói sokoldalúságának. A vallásos 
estén Hering János lelkész mondott szépséges, 
megható beszédet az ot honról. Két gyönyörű köl
teményt : ölbey Irén .Pál apostol levele a korin- 
lusiakhoz* c. ét Bódás János .Húsvéti hit* c. 
versét Gazsi Mariska és Gyenes Ilonka megértő, 
finom előadásban szavalták, W. Malmivaata finn 
lelkész .Uram, óh add...* kezdetű igen szép 
vallásos éneke pedig Rólh Jenőné ezüstcsengésü

alt hangján talált megfelelő interpretációra. A lel
kész imája és közének zárta be a vallásos estét, 
amelyen az evangélikusokon kívül a reformátusok 
is szép számmal vettek részt.

Pápáról jelentik: A pápai ev. gyülekezel 
templomában vasárnap szépen 8‘keraft vatfásos 
est volt. Az est középpontjában dr. Prohie Ká- 
rolv egyetemi tanár, a soproni Evangéltkus Teoló
gia dékánjának előadása állott, aki Onesimusról, 
Filemon rabszolgájáról emlékezett meg a filemonr 
levéllel kapcsolatosan. Rámutatott Pál apostolnak 
0ne8imussal szemben mindenkor érzett nagy sze- 
retetére és vázolva a rabszolgaság intézményét, 
kifejtette, hogy a kereszténységnek ezzel szem
ben mi az állásfoglalása. Közreműködött még az 
estélyen a gyülekezet vegyeskara két szépen elő
adott énekszámmal, Nitschinger János ig. tinitó 
vezetőiével, azonkívül Káldy Gyula teológus, N é
meth Erzsiké tanilónőképzős és Szalai Károly sza
valatokkal. A gyülekezet tagjai és az érdeklődők 
zsúfolásig megtöltötték a templomot.

— A Katolikus Népszövetség szervezke
dése. A Katolikus Népszövetség veszprémi és 
veszprémmegyei szervezete vasárnap Veszprémben, 
a Petőfi-színházban közgyűlést tartott és annak ke
retében Ernszt Sándor alelnök, vezérigazgató nagy 
beszédet mondott, amelyben a katolikus élet világ
viszonylatút vázolta és ebből levonta a tanulságot a 
magyar katolicizmus teendőire vonatkozólag. Fel
szólalt még Ötvös Lajos országgy. képviselő, h. 
vezérigazgató, aki a Katolikus Népszövetség legkö
zelebbi törekvéseit ismertette. Tóbler János országgy. 
képviselő a katolicizmus szociális feladataira mu
tatóit rá. A közgyü'éit gróf Zichy Pál megyei 
elnök nyitotta meg és dr. Csiba Mór min. taná
csos, pénzügyigazgató, városi elnök zárta be szép 
beszéddel. A veszprémi és a veszprémmegyei szer
vezet mull esztendei tevékenységéről dr. Gludovácz 
József, a szervezet nagy agilitásu titkára emlékezett 
meg. A közgyűlésen dr. Rótt Nándor megyés
püspök vezetésével jelen voltak a város katolikus 
vezetőkörei is.

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 67

jutányosán eladó.
Érdeklődni d. u 6 óra után helyszínen lehet.

— Kóbor Tam ás P ápán . Pápáról jelentik : 
Kóbor Tamás, a kiváló publicista, az „Újság* felelős 
szerkesztője mu't szombaton este előadást tartott 
a Lloyd Társulat nagytermében. Ötletes, szelle
mességtől sziporkázó csevegését nagy élvezettel 
hallgatta a szépszámú közönség és végezetül 
zajosan megtapsolta.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
Csütörtökig befolyt: Veszprémi Cserháti Kör 10, 
Hívei László Kéthely 10, Sági József Városlöd 3, 
Kirsch Román Barcs 2 P. ^Összes takarékpénztári 
betét: 2093 16 P. — A Veszprémi Diákszövetség 
utján beküldött é í már előzőleg elszámolt 95 P 
adakozói Veszprémből: dr. Lőwy Ede 5, dr. Len
gyel Imre 5, Hets Gyula 3, Polónyi György, Sán- 
dorfy Elemér, Németh Árpád 2 —2 P; Zircről: dr. 
Kuntzl Ernő 6, dr. Szigethy László 1 P; Budapest 
rő l: dr. Szüts István 2, dr. Köves János 10, dr. 
Pogány Ödön, Georgi Sándor 3 —3 P; Tatáról: 
Nyáry István 2, dr. Pogány Jenő 8 P. Továbbá: 
Keller Pál Répc lak 3, dr. Kenessey Aladár Pécs 
3, Rák Endre Alsópáhok 5, dr. Pogány Imre De- 
vecser 10, Barborik István Szeged 3, Danassy Ká
roly Győr 2, Svastics Elek Kaposvár 2, Sümeghy 
Dezső Sopron 8' Krisztinkovich Tibor Németsürü 
3, Erdély István 2 P.

í
M. kir. 30. Osztálysorsjáték.

Főnyerem ény:

Ötszázezer pengő
I. osztály.

Hú z á s : Á p r ilis  hó  7 ,-én .
S z e r e s z e n  
S z e r e n c s e  
S z á m o k a t  
S z U c s n  é l

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. osztá lysorsjá ték  főárusitó  helye 

Veszprém .

— K itüntete tt halászm ester. Enyingröl je
lentik: A földművelési miniszter Székely István 
siófoki halászmestert, aki 33 éve á l a balatoni 
Halászati R. T. szolgálatában, a halászai leién 
szerzett é-demeiért elismerő oklevéllel tüntette ki.
A kitüntetést, a főispán megbízásából s képvi
seletében, hélfóndr. Buda István enyingi főszolga- 
biró Siófokon, a képviselőtestület jelenlétiben, ün
nepélyes keretek közöli, ékes szavakkal nyújtotta 
ál az Unnepeltnek.

— Romlott étel-ital, ha gyomrát elrontja,
Fél pohár „Igmándi* gyorsan helyrehozza!
— N évm agyarosítás. Pápáról jelentik: Slern 

Vilmos és fiai: Olló és Zoltán, valjmint testvére: 
Stefii Miklós és ennek fia : István, családi nevüket 
belügyminiszteri engedéllyel Csillag ra magyaro
sították.

— Jegyzőválasztás. Pápáról jelentik: A 
Csót községben megüresedett jegyzői állásra hétfőn 
egyhangúlag WOlfinger György volt ugodi adóügyi 
jegyző, eddigi helyettes jegyzőt választóink meg.

— H úsvéti h irde téseke t jutányos árban 
felvesz a Veszprimvármegye kiadóhivatala. A hús
véti számra legkésőbb április II.-tg , kedden délig 
lehet hirdetést föladni.

— L e g ú ja b b  k o t tá k , ir o d a lm i k ö n y v u jd o n -  
a á g o k  m á r  a  m e g je le n é s  n a p já n  b e s z e r e z h e 
tő k  FO D O R F E R E N C  k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— A Szent Vince S zerete tnök  Egyesülete,
az Irgalmasnővérek intézetében, április 4. én, ked
den d. u. fél 5 órakor tartja rendes havi beszá
moló gyűlété*. A trgokat teljes számban, s az ér
deklődőket ezúton hivja meg a vezetőség.

— A VTC kedélyes estje . Jól sikerült ke
délyes est keretében mutatkozott be szombaton 
este, a Legényegylet helyiségében a Veszprémi 
Torna C u b  műkedvelő gárdája. Első helyen kell 
megemlítenünk a Veszprémi Iparos Dalárda szebb- 
nél-szebb énekszámait, amefyek a dalárdának je
lentőségteljes fejlődé éról tanúskodtak, amibén nem 
csekély érdeme van Gaal Sándor királydijas kar- 
igazgatónak, a dalárda kiváló karnagyának. Kovács 
Palika ér Hronik íróiké kedves szavalatait sok
sok tapssal jutalmazta a szépszámú közönség. A

VESZPRÉM
szenzációja!

Megnyílik
az EXCELSIOR harisnyagyár R. T.

Rákóczi-ut 5. sz.
A gyár által előirt és

bizományi lerakató
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" oki. mérnök, ®
m hites szakértő, országos földmérövizsgáló bizottság tagja |j
■ m é rn ö k i i r o d á ja  ■
" V E S Z P R É M , T O B O R Z Ó -U T C A  5 . T e le fo n  132 "
■ Elvállal ■
* földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, "
■ viziépitkszések, lecsapolások, alagcsövezések, öntözések, ■
■ vizhasznzjatok. iparvasutak, utak, hidak stb. ■
,  t e r v e z é s é t  é s  é p íté s é t .  21 )
 ̂ Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését. “

.  Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad. ■

— G yerm ekjátékok, diszm ü- és lakás
be rendezési tárgyak , női kézim unkák és hús 
véti a jándékok  k iá llítása  nyílik m eg Veszprém
ben, április 6.-án. A városi ikn. népmflv. albizott
ság, lészben a munkanélküliek foglalkoztatása, 
részben a diszmfilárgyak és gyermekjátékok hazai 
előállítása érdekében olyan háziipar meghonosítá
sán fáradozik, amelyik a fenti kél, nemes cél meg
valósítása melleti Veszprémnek hitnevét is emelni 
fogja. A készített tárgyak Ízlésesek, praktikusak, 
az Orsz. Mezőgazdasági Kiállításon dicséretet nyer
tek s ezzel kapcsolatban máris több budapesti 
áruház kérte föl mintakollekció küldésére az al
bizottságot. A termelés egységesítésére és terv
szerűsége céljából szervezett tanfolyamok végezté
vel a Rákóczi téren ápr. 6.-án megnyíló vásárral 
egybekötött kiállításon kiváaja bemutatni az albi
zottság a város közönségének az eddigi eredmé
nyeit. Belépődíj nincs.

— M eghalt a  m ézeshetek  a la tt. Pápáról 
jelenük: Schossberger Aladár pápai kereskedő 
egyetlen leánya: Erzsébet nemrégen kötött házas
ságot dr. Klein Andor abonyi főrabbival. A szép 
fiatal asszony a méreshetek alall influenzás agy- 
háityagyulladást kapott s 18 éves korában kiszen
vedett Holttestét hazaszállították Pápára é l itt te
mették el.

— A pávagalam b bűbájos történetéi me
séli el Bibó Lajos a Magyar Lányok legújabb 
számában, amely most is gazdag és vá tozatos. 
Tulsek Anna szerkesztőnéni és Heléne Tannenberg 
regényfolytatásai, Dánielné Lengyel Laura az öre
gek és fiatalokról szóló értekezése, Szili Leontin 
elbeszélése, Kosáryné Réz Lola verse, Fodor Gyula 
zenecikke, a gazdag rovatok, képek és 16 oldalas 
.Otthonunk" c. mel’éklet teszik teljessé a magyar 
leánytársadalom népszerű lapját. Mutalványszámol 
küld a kiadóhivatal: Bpesl, VI. Andrássyut 16. 
Előfizetés negyedévre 4 P, egyes szám 36 fillér.

— M agányos ú riem berhez  v idékre e l
m enne h á z ta r tá s  m inden ág áb an  já rta s , k i
tünően  tözö  gazdaasszony . Cim a  kiadó
h iva ta lban .

— T a lá ltak  Veszprémben márc. 11.-én, az 
utcán egy kulcscsomói, 14.-én az utcán 2 darab 
összekötött kulcsol, 24..én pedig I arany fülbe
valót. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik.

— M egjelent a Nyíl legu|sbb száma, Koós 
Dezső érdekfeszilő regénye, A fehér Ördög. Min
denütt kapható, ára 10 fillér. Ezenkívül könyvalak
ban, szintén 10 fillér árban, Elrabolták a minisz
teri, Újvári Sándor regénye.

— B elefu llad t a  vizesgödörbe. Ajkától 
jelentik: Valz Janika 5 éves urkuti gyermek egy 
esővízzel telt gödör mellett játszadozott, megcsú
szott és a vízbe esett. Mire társai segítségéit fu
tottak, a vizbefulladt.

— S a já t szekere  gázo lta  el. Szombaton 
Arnhoffer Jözsel gazda ökrös szekerével a vesz
prémi Kórház-utcában ment lefelé. Ulánna (ölt 
Wingelmann Antal lovas kocsijával, aki sielett és 
el akarta kerülni Arnhoffert. Az ökrök a lovaktól 
megvadullak s az elöltük haladó Arnhoffert legá
zolták úgy, hogy súlyos sérüléseivel a kórházba 
kellett szállítani.

— Kiadó szobák be je len tése. Veszprém 
város Idegenforgalmi Irodája kéri mindazokat, akik 
a nyár folyamán rövidebb (esetleg csak egypár 
napra), vagy huzamosabb időre hajlandók szobái
kat kirándulóknak, nyaralóknak bérbe adni, ezt 
minél előbb jelentsék be az irodának (Óvári-utca, 
benzinkút mellett). Minél előbb tegyék meg a be
jelentést, mert a nyaralók már korán megkezdik a 
nyári előkészületeket és az Idegenforgalmi Iroda,

az IBUSz utján, már most mezkezdi a veszprémi 
nyaraltalási akció országos propagá'ását. Szerelné, 
ha más városok példájára, a lakások számán kí
vül, a bérbeadók nevél s a lakáscíméi is az or
szág menetjegy és idegenforgalmi irodái révén 
közzé tehetné.

— Egy nagy csalódás és nagy szerelem 
mozgalmas, megindító története a .Napsugár a 
hóban" c. regény, amelyben egy sokatazenvedelt 
férfi, lélek talál sok megpróoáltatás után párjára. 
Megjeleni a Milliók Könyve legújabb számaként, 
ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számhoz 
keresztrejtvény, éitékes dijakkal.

— T üzek. Ajkáról jelenük. Ajkán Szabó Ká
roly, Ágoston é< Balogh Sándor tulajdonát képező, 
szslmafedeles hármas ház kigyulladt é l a nagy 
szélben percek alatt leégett. Csak nehezen leheteti 
megakadályozni a tűz tovaterjedését. A kár bizto
sításból részben megtérül.

Enyingről jelenük : Horváth János balalon- 
bozsoki gazda szalmakazla vasárnap gondallan- 
rág folytán kigyulladt és a mellette fekvő sertés
óllal együil elégelt. A kár 150 P.

— H ú sv é t i k é p e s  le v e le z ő la p o k , n y u la k  
é s  e g y é b  a lk a lm a s  g y e rm e k já té k o k  le g jo b b a n  
b e s z e r e z h e t ő k  FO D O R  F E R E N C  k ö n y v k e r e s 
k e d é s é b e n , V e s z p r é m .

— A mozi m űsora. Ma szombaton és va
sárnap (ápr. 1. és 2 ) , a rendes kezdési időpon
tokban, az „0(low“ c operett motívumai alapján : 
Bárki vagy, szeretlek! Liáné Haid és Petrovics 
Szvetiszlávval a főszerepben. Zenéjét B unó Gra- 
nislatten szerezte. Kedves, érdekes történet a rej
telmes férfiről és a nagy Orlov-gyémántról, amely 
magja és központja az egész történetnek. Kiegé
szítő és híradó. — Szerdán csütörtökön (5. és 6 )  
— filléres helyárakkal — Élve hozzátok őket haza !, 
a legizgalmasabb hangosfilm, amely az indiai 
dsungelek mélyén, halálos veszedelmek között ké
szült. A filmen szereplő expedíciónak az volt a 
célja, hogy é ve hozza haza az indiai és maláji 
őserdők vadjainak néhány példányát. Vérengző 
fenevadak harca egymás ellen és sok más kép 
kerül fotográfiákban a közönség elé. Feltárul a 
dsungel világa, a maga ijesztő féléimetességévei, 
az őserdő rejteímességével. A rendkívül érdekes, 
de amellett tanulságos és ismeretterjesztő film 20 
filléres helyárakkal szerdán d. u 2 és 4, csütörtö
kön 2 órai kezdetlel külön diákelőadásokon is 
bemutatásra kerül.

KÖZGAZDASÁG.
* Ipartestü leti közgyűlések. Pápáról jelentik: 

A Pápai Ipartestület vasárnap délu'án tartotta éves 
közgyűlését. Hajnóczky Ferenc elnök terjedelmes 
jelentésben számolt be a múlt évi munkásságáról 
8 kiemelte, hogy sikerült az adminisztrációban 
rendet teremteni és a testület háztartási egyensú
lyát helyreállítani. A fiatal, lelkes elnök buzgó 
munkásságáért a közgyűlés nevében Nánik Pál 
mondott köszönetét. Tudomásul vették Pilsl János 
jegyző jelentését a testütet adminisztratív műkö
déséről, valamint elfogadták a zárószámadásokat 
és költségvetést, amelyeket Braun Miksa pénztáros 
terjesztett elő és a felmentvényeket megadták. Ez
után egyhangúlag betöltötték a megüresedett he
lyeket és pedig megválasztodák előljárósdgi rendes 
tagokká: Getző Gyula, Kocsis Ferenc, Korcsmáros 
József, Maradics Gyula, Nagy István, Rozmán 
Endre, Szabó István I., Szabó Mihály, Szilágyi 
Ferenc és Tamás József iparosokat és számvizs
gálóvá Nánik Pál felelős nyomdavezetőt. Nagyobb 
vitát keltett Tamás Józsefnek a vasárnapi teljes 
munkaszünet érdekében előterjesztett indítványa, 
majd elhatározták, hogy felírnak a keresk. minisz
terhez és hasonló állásfoglalásra felkérik a többi 
ipart :stületet Végül az ipartestületi betegsegélyző 
pénztár alapszabályait módosították a belügymi
niszteri rendelet szerint.

Zircről jelentik: A Zirci Járási Ipsrte&tület 
vasárnap a Legényegylet helyiségében tirtotta évi 
közgyűlését, amely alkalommal Wolf János ács
mestert elnökké, Kaufmann István cipászmestert 
alelnökké, Szemmelweisz József cipészmestert pénz
tárossá, dr. Szigeihy László ügyvédet ügyésszé 
választották meg. Egyultal megválasztotok az elöl
járóságot és a vizsgáztató bizottságot is.

* A gyüm ölcsfák ü ltetésérő l ir a Növény
védelem és Kertészei legújabb száma Ismerteti még 
az őszibarackfák metszését, a zöldségeskert idő
szerű teendőit, a házikert csemegeszőlő fajtáit, a 
málna termesztését, a kertiutak készítését stb. A 
dúsan illusztrált két szaklapból a Növényvédelem 
kiadóhivatala (Bpest, Földművelésügyi minisztérium) 
e lapra való hivatkozással egy alkalommal díjta
lanul küld mutatványszámot

* Nagy  volt a  fö lhajtás a  pápai o rsz á 
gos vásáron. Pápáról jelentik: Kedden és szer
dán országos vásár volt Pápán. A szokatlanul 

; élénk forgalmi vásárra óriási mennyiségű szarvas- 
' marhát, lovat és sertést hajtottsk fel, amelyek nagy

Megnyílik!

AZ EXCELSIOR HARISNYAGYÁR RT
safát

bizományi lerak ata

Megnyílik!

Veszprémben, Rákóczi-ul 5.sz. alatt
A gyár megnyíló b izo m án y i le ra k a ta  utján közvetlenül jut
tatja el áruit a fogyasztókhoz, minek következtében abban a 
helyzetben van, hogy a le g m a g asa b b  m in ő sé g e k e t is  a  
le g a la cso n y a b b  á ra k o n , szigorú osztályozás és ellenőrzött 
árak mellett tu d ja  a  vevő k  re n d e lk e z é s é re  b o csá ta n i.
A gyár árui a legteljesebb bizalmat érdemlik. Egy próba- 
vásárlás meg kell, hogy győzze a vevőket egy speciális harisnya 

g2 ■  szaküzlet óriási előnyeiről. ■
_ _ _ _ _ _ _ _ _  U to lé rh e te tle n  m in ő sé g e k ! —— — — —

A gyár által aláirt ás ellenőrzött áraki
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Poloskairtás!!
!! Ciángázzal!!

F is c h e r  S z - fe h é rv á r , K o ssu th  u .6
Veszprémi m. b. lSSIiMtéri..z.
74 D isk ré t  - o lc só  - g a r a n t á lt !

keresletnek Örvendtek. Az árak emelkedő irányza
tot mutattak. A vágómarha kilónként 40—45 fillé
ren kell, féléves süldők darabjáért 35—40 P-t fizet
tek. A falusiak pénzhez jutván, haszna volt belőle 
az iparosoknak és kereskedőknek is, akik szintén 
szép forgalmat értek el.

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(L otz-centenárium .) Ezévben lesz száz esz

tendeje, hogy Lolz Károly, a nagy magyar festi 
megszületett. A mester legkedvesebb modellje a 
leánya, Kornélia volt, akinek szépségét közel száz 
vásznon Örökítette meg. Lotz Kornélia most érde
kes és megható emléket mond el az édesapjáról 
az Uj Idők-ben. Heraeg Ferenc szépirodalmi heti
lapját Csathó Kálmán regényfolytatása, Temple- 
Thurston regényének befejezése, S. Bokor Malvin 
írása, Szász Géza és Fertsek Ferenc elbeszélései, 
Márgay Margit verse, számos művészi Btb. kép, 
kézimunkacikk, divatrajzok, művészi értékű kézi
munkamelléklet és a népszerű rovatok gazdagít
ják. A kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrásay-ut 16, 
bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6 4 0  P, egyes szám 50 fillér.

(Szebb JBvö Könyvel.) A magyar ételet 
csak a gyökeiében megorvosolt erkölcs és a tudás 
viheti a forrón óhajtott teljesüiésekhez. Ezzel az 
alapelgondolással indul országos uljára a Szebb 
Jövő Könyvel sorozat, amelynek elsó kötele most 
jelent meg Peslhy Pál dr tollából Az Illem törvé
nyei címmel. A 160 oldalas könyv 25—30 pengő 
jutalommal kiirt rejtvény- és pályatételeket is tar
talmaz 8 ára csak 40 fillér. Vidékre 20 fillér portó- 
köllség, azonban legalább 10 pé'dány rendelése 
esetén portóköltséget nem számiianak. Megrendel
hető a pénznek előzetes beküldése mellett ezen a 
cimen : „Szebb Jóvő Könyvei" Zalaegerszeg, Jókai 
M.-utca 21.

(K épklállitás a  várm egyeházán.) Április 
2.-án, vasárnap d. e. 10 órakor nyílig meg Hőnél 
Gusztáv és Hőnél Margit festőművészek képkiálli- 
tása a vármegyeház nagytermében. A nagy nép- 
azerütégnek Örvendő, megyebeli művészek ezévben 
Veszptémben rendezik meg első tavaszi kiállításukat, 
miért is az érdeklődőknek teljes kollekciójukat mu
tathatják be. Az árak erősen lefokozottak. A képek 
már 4 P töl kezdődő részletre ia vásárolhatók. A 
kiállítás április 9.-én, jövő vasárnap zárul. Nyitva 
10—fél 1 és 3—6 óráig.

AnyakOnyv.
Születés: Csornai Mihály kisbirt. és Maurer Erzsé

bet fia József Mihály r. k. — Gerl Raimunó cipész és 
Léber Anna leánya Anna r. k. -  Horváth Sándor kocsis 
és CserUn Julianna iia József István r. k. — Farkas György 
kömivea-s. és Ersing Franciska fia Ferenc ref. — Horváth 
lenó kovács-s. és Cseh Rozália fia László Lajos r. k. — 
Varga István máv. segédtiszt és Hrabovszky Anna leánya 
Valéria Mária Anna ev. — Pollák Terézia cseléd leánya 
Éva r. k.

Halálozás Szalai Józefné Fodor Julianna 28 é., r. k. — Weszely István 15 h., r. k. — Vághy Mária áll. ta
nítónő, 50 é., r. k. — Varga Piroska 24 é., r. k.

Házasság: Popper Miklós biztosítási titkár és Stern 
Zsófia izr. — Auerbach Károly (özv.) napsz. és Benkó 
Eleonóra r. k. — Kiss Lajos városi kisegítő dijnok r. k. 
és Láng Anna ev.

2 0 -1 9 3 3 . szám. 1933. Pk. 5294. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Vermes Béla ügyvéd által képviseli Phi- 
laxia Szérumtermelő RL javára 101 P  09 fillér 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1932. évi 2841. sz. végzésével elrendeli 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1933. évi január hó 12.-én lefoglalt, 2058 P 
50 f-re becsüli ingóságokra a veszprémi kir. já
rásbíróság fenti számú végzése slapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. Ic. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezed, valamint 
lálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, vég
rehajtást szenvedő lakásán, Perematfonban, 217. 
szám alatt leendő megtartására batáridőül 1933. 
évi április hö 11. nap iénak  déle lő tt 8.20 ó rá- 
1*1 tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
gazd. és malomip. félsz, s egyéb ingóságokat a lég- 
többet Ígérőnek, esetleg a becsár % -ért is el fo
gom adni. 1000 P-őt meghaladó becsértékO ingó
nál a becsétték 10 °/s-át bánatpénzül kezeimhez, 
•z árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. március 11.
U  P á d á r  s. k., kir. bír. végrehajtó.

971—1932. sz. 1933. Pk. 5691. sz

Árverési hirdetmény.
Dr. Kovács József Károly ügyvéd által kép

viselt Práger Sándor javára 9 P 60 fill. követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság
1932. évi 2911. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1932. 
évi november hó 25.*én lefoglalt, 2732JP-re be
csült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elren
delem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezelt, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, vég
rehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, Kossuth 
L.-utca 22. és folytatva Qalamb u. 19. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 1933. évi április 
hó 10. nap jának  déli 12 ó rá já t tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, üzletberend., áruk s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg 
a becsár 8/s-étt is el fogom adni. 1000 P-t meg
haladó becsértékü ingónál a becsérték 10 °/o- át 
bánatpénzül kezeimhez, az árverés megkezdésekor, 
le kell fizetni.

Veszprém, 1933. máicius hó 10.
99 P ád á r, kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

9271-1932. Ik. szám.

Árverési hirdetm ény kivonat.
Özv. Szűcs Isfvánné végrehajtóénak Megyesi 

Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 265 P tőkekövetelés és jár. be
hajlása végeit, a veszprémi kir. járásbiróság terü
letén levő, Ősi községben fekvő, 8 az ősi 127. 
sz. Ijkvben A +  1 sor, 1308. hrsz. alalt felvett in
gatlanból Megyesi Ferenc nevén álló 1 ,  részre 
(szőlő botházzal a szőlőhegyben) 268 P 70 f . ; az 
ősi 1317. sz. tjkvben . \ +  1. sorsz. alalt felveti s 
a 388. sz. tjkv. A lapján (bevezelett közös legelő
ből) járó ‘/,,,,-ed  résznek ugyancsak Megyesi Fe
renc nevén álló ’/u-ed részére 100 P kikiállási 
árban ; az ósi 1663. sz. tjkvben A -j- 1. sor, 147. 
hrsz. alatt felvett ingatlanból u. annak a nevén 
álló */.-od részre (ház, 168. sz. alalt, kovácsmű- 
hellyel, udvarral és kerttel) 865 P 50 f. kikiállási 
árban elrendelte.

Az árverést 1933, évi Junlus hó 26. napján  
d . e. 9 ó rako r Ősi községházánál fogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok az árve
rési hirdetményben megjelölt árnál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben vagy 
az 1881: LX. L c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle
gez bírói jetétbehelyezéséről kiállított leiéli el
ismervényt a kiküldöttnek áladni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 
L C. 25. §.)

Veszprém, 1932. december 3.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry s. k.
tlkwezetö. 58 kir. járásbirósági alelnők.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

Gyümölcsoltó Boldog Asszony napján a VTC 
itthon a győri DAC-tól szenvedett 4 :0  (2 :0 )  
arányú vereséget Az egyes posztokon uj játéko
sokkal kísérletező VTC nem tudta megakadályozni 
az egységesebb és szemre is tetszetősebb futball 
játszó győriek győzelmét. A honi csapat csatársora 
széteső egyéni játékot produkált § igy a kitűnő 
győri csapat halfsorával sem igen tudóit megbir
kózni. Egyénileg Kálmán, Ruska és Molnár ját
szóit elfogadhaióan. Biró: S oich.

Szintén szombaton a Move VSE Győrött a 
GyAC csapatától kapott ki 5 :2  (1 :1 ) arányú 
vereséggel. Itt is, mini a VTC-nél, a minden harmó
niái nélkülöző gyenge csatársor, halfsor, valamint 
az indiszponáltan védő kapus vesztette el a mér
kőzést. A MOVE- ból csak Sárdy és Amrein játéka 
elégitelt ki. B iró: Boros.

A II. osztályban a Fűzfői AC-nak Szfehérvá- 
rott a SzAK kai szemben elszenvedett 3 :1  (1 :1 )  
arányú veresége kellett meglepetést. Az Unió mel
leit a bajnokság egyik jelöllje Fűzfő s meglepően 
gyenge játékot produkált. Csatársorának semmi 
Bem sikerült: sőt még egy 11-est is hibáztak. 
Biró: Kövér.

Vasárnap a pápai Kiniszi Győrölt az ETO- 
val játszott bajnoki mérkőzést éa 3 :1  (2 :0 )  
arányban vereséget szenvedett. A Kinizsi mentsé
gére szolgál, hogy az előző vasárnapi, szintén 
erős bajnoki mérkőzésen sérülést szenvedett játé
kosai nem ludták kijátszani rendes formájukat a 
lelkes, minden labdára rámenő múlt évi bajnok 
csapat ellen. Jók a Kinizsiből a védelem, Limper- 
ger, Tarr és Kalmár. Biró: Kamarell.

Pápán a Perutzgyár értékes 2 :2  (2 :1 )  ará
nyú döntetlent játszott a szombathelyi SzSE-veL 
Lelkes, gólratöró játékával a győzelmet ia meg
érdemelte volna, azonban a győzelmet jelenlő 11- 
es büntető rúgást nem sikerült gólra váltaniok. 
Gólszerzője: Borza (2). Biró : Bass.

Vasárnap a VTC-t verő győri DAC Fűzfőn 
barát; ágoa mérkőzést játszott és kiegyensúlyozott 
jálék után 4 :3  (3 :0 )  arányban sikerült a győzel
met kiharcolnia. Ha előző nap Szfehérvárott Fűzfő 
ezt a formáját játszotta volna ki, úgy győzelem
mel térhetett volna vissza Szfehérvárról. Gólszer
zői : Balogh (2) és Szilvik. Biró: Weinréb.

A VTC Várpalotán a II. osztályú bajnokje- 
jelölt Unióval jáiszolt barátságos mérkőzést 1: l  
(0 : 1) arányban. A helyi csapat első félidőben 
szorongatta I. osztályú ellenfelét és Huszár góljá
val sikerült is a vezetést megszereznie. II. félidő
ben az állóképesebb VTC szorongatott és Láng 
25 méteres szabadrúgásával sikerült kiegyenlíteni. 
A megújuló VTC támadásokat a kitűnő Unió vé
delem, Kindlivel az élen, sikeresen verték vissza. 
Biró: Tőrök.

A MOVE veteránok és MOVE ifjúiig mér
kőzése 3 :3  (2 :0 )  arányú dönletlent hozott. Biró: 
Horváth. 0- I Á

o  V asárnapi lab darúgások . A VTC a Ki
nizsivel Pápán, a Move VSE a szfehérvári Élőié
vel Veszprémben, a II. osztályban Fűzfő az ARAK- 
kal Szfehérvárott és az Unió a SSE-vel Siófokon 
játszik bajnoki mérkőzést.

o Sakk-versenyek. A veszprémi Népkörnek 
sakkosziálya április 16.-tól, Husvét vasárnapjától 
kezdődőleg junius 5.-ig, Pünkösd hétfőig bezárólag 
sakk-versenyt rendez amatőr sakkozók részére. 
Nevezési határidő április 13.-án déli 12 óra. A. 
nevezési dij azemélyenkint 1 P. A versenyre, a  
Veszprém városi, esetleg környékbeli amatőr sak
kozókat tisztelettel meghívja a kör elnöksége. A 
versenynapok és órák minden vasárnap d. u. fér 
4 órától kezdődnek. Érdeklődőknek készséggel 
felvilágosítást ad a Népkör háznagya, Pa|er Károly 
vendéglős.

Várpalotára jelentik: A Várpalotai JSakkör 
ezidén Husvélkor rendezi meg először a „Dr. 
Zwickl Pál serleg" mérkőzését. Ezideig négy egye
sület nevezeti b e : a Szfehérvári Sakkor, a Déli- 
vasut Sakkor, a Sümegi Sakkozó T áraság  éa a 
Fűzfői Sakkor. A vándorserlegért ezentúl minden 
év Husvétján Várpalotán játszanak.

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vármegyében.

Laptulajdonos a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat,


