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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrSk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

S za b a d s á g  finnepe
utána

Felgyújtottuk újra az  emlékezés fáklyáit, 
hogy megünnepeljük a magyar szabadság ta- 
vaszébredéséf. Ünnepi zászlók lobogtak lelkünk 
orm án s a -18-as márciusi napok ragyogó vissz
fénye kápráztatta szemünket. Emelkedett érzés
sel emlékeztünk a  márciusi ’fjuságra, amely. 
Petőfi Sándorral az élén. áttörte a szabadság 
bénitó korlátáit és szabaddá tette a  nemzet szá
m ára a  tért erőinek kifejtésére — a  szabad
ság  utján.

A bban az  időben a  nemzeti léleknek ez 
a  m egnyilatkozása,forradalm i'megmozdulás volt, 
am elyet a bécsi kamarilla utóbb vérbefojtott. De 
a  nem zet helytállóit történelmi rendeltetésének 
természetes jogaiért és a  szabadság  virága — 
szenvedéseken és megpróbáltatásokon ét — ki
hajtott újólag és virult, virult és gyönyörű bok
rétába szökött — egészen a  békés fejlődésnek 
erőszakos megbontásáig : a világháborúig, illetve 
a  szerencsétlen trianoni békeszerződésig, am e
lyet a nyugati hatalm ak vaksága erőszakolt 

reánk.
De haj, a magyar nemzet küzdelmes, tra

gikus sorséra tartozik, hogy nemzeti ünnepeit 
soha osztatlan örömmel nem ülheti meg. A ki
egyezést követő virulás korszakéban is március

Gyerekség.
Iita Szomszéd.

Vonat. Az egyik első osztályú kocsi nyitott 
ablakából közönyös unottan nézte egy férfi a nagy 
átszálló állomás sürgő-forgó közönséget. Egy tár
saság éppen az ö kocsija előli állt meg. Férj, fe
leség, három gyerek. Nagy zajjal voltak. Az élénk 
mozgású, fiatalos külsejű asszony nagy idegesen 
adogatta parancsait az ura felé.l

— Még majd ide szállnak az ón csendes fül
kémbe. — gondolta a férfi. — Mégse! ügy lát
szik, csak az asszony utazik.

A kalauz sípolt. Az asszony sietősen csókolta 
meg az urát és a gyerekeit és felkapaszkodott 
a lépcsőkön:

— Aztán Pista, vigyázz a gyerekekre, nehogy 
baj legyen 1 Gyerekek jók legyetek, szót fogadja
tok! P á l P # !

A férj engedelmesen, alázatosan mosolygott, 
a  gyerekek bőgtek.

A következő pillanatban a vonat megindult 
és már nyillott is a fülke ajtaja. Az asszony lépett 
be és mohó mozdulattal vetette mapát az ülésre, 
látszott rajta, hogy alig várta az indulást.

A férfi akarat'anul is megjegyezte magában:
— Ez ugyan könnyen buci űzött a gyerekei

től, még csak az iblakhoz se lépett, hogy utánnuk 
nézzen. De mi közöm hozzá! — gonddta tovább 
és már belemet ült a könyve olvasásába.

Egyszerre csak megszólalt az asszony:
— Géza ! Maga az ?

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovich László.

tizenötödikét nem ünnepelhettük nemzeti ünnep 
gyanánt. Ennek útját állta a bécsi udvar érzé
kenysége, a  szabadságharc emléke, amely 
nyugtalanította a  bécsi udvar lelkiismeretét. De 
viszont, múltúnk sötét képeit idézve, vigaszta
lást találunk abban a nagyszerű fejlődésben 
amely a magyar nemzei erejének érvényesítésé
ben Ferenc József korában jelentkezett Magyar- 
országon. Ha még néhány évtizeden ét meg
bontatlanul folytatódott volna a  békés fejlődés 
hazánkban, úgy természetszerűleg birtokéba 
jutottunk volna a  nemzeti szabadság minden 
attribútum énak : az  erőviszonyok alakulásánál 
fogva közöttünk és Ausztria között az ölünkbe 
íullt volna minden, amit a nemzeti öncélú füg

getlenség teljessége szempotjából még hiányos
nak éreztünk.

De mondhatjuk-e vájjon, hogy ma a  m a
gyar nemzet osziatlanul és osztatlan örömtüzek- 
kel ünnepelheti a magyar szabadság felvirra- 
dásának tavaszát ? Csonka-Magyarországon sza
badon ünnepelhetjük a  lélekemelő, szép napot, 
de közel négy miliónyi magyarság idegen rab- 
igában görnyed s március tizenötödikéről csak 
szivében, csak leikében, csak a  családok meg
hitt bizalm as körében, csak halkan és titokban 
és csak a  jövőről szőtt álmaiban emlékezhetik 
meg. Az elcsatolt magyarságnak fájdalma és 
néma segitségkiáltésa csendül át hozzánk az 
erőszakosan emelt halérsorompókon s mi tehe
tetlenül á llu n k : nem tudunk segíteni rajtuk.

Ez a  sajgó fájdalom zúg ott bele a  m ár
ciusi ünnep zsolozsmáiba, amelyek a  szabad 
csonkaországban felhangzottak szózatainkban 
és imádságunkban. Nem boldog a  magyar, — 
ma kesésbé. mint bármikor a  történelem ziva
taros századai során.

Szerkesztőség és kiadóhivatsl: 
Veszprém, Kossuth Lajos-utca 10. (Telefon 66. 

Előfizetések és hirdetések s  kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Ki kell vívnunk a  nemzet igazát, vissza 
kell szereznünk a  nemzet elévülhetetlen javait, 
amelyek ezer évén á t a mieink vo ltak : ez az  a  
szent feladat, am elynek tudata, m indennél job
ban és mindennél mélyebben hatotta á t minden 
magyar ember lelkét a magyar szabadság fenn- 
költ ünnepén. Ezt a  szent célt azonban csak 
áldozatos lélekkel, csak vállveteft kitartó mun
kával, csak lelkiismeretes önbirálattal, a  köz
érdeknek önzetlen szolgálatával, okos, figyel
mes, körültekintő politikával közelíthetjük meg. 
Féktelen izgatással, a  rombolásra kész alacsony 
ösztönök felbátoritásával, felületes, lázitó kriti
kával és a  közrend veszélyeztetésével semmi
kép nem szolgálhatjuk a  nemzet nagy céljait, (s.)

Márciusi ünnepségek.
Ahogyan minden esztendőben, Veszprém város 

polgársága az idén is ünnepies keretek között ál
dozott vasárnap az 1848-i márciusi napok emlé
kének. A különböző vallásfelekezetek templomában 
tartott istentiszteletek után — amelyeken a ható
ságok is képviselve voltak — kezdődött az ünne
pély a Petőfi-színházban, amelyet az egyesületek, 
tanintézetek slb. képviseletein kívül zsufoiásig meg
töltött az ünneplő közönség, élén dr. Kenessey 
Pongrác főispánnal. A nívós műsort a „Hiszek
egy-gyei a Veszprémi Iparos Dalárda nyiíot.a 
meg, amely nyomban utánna Pósa G rieger: „A 
szent dal“ c. müvet adta elő igen szép színezéssel, 
Balogh István karnagy vezénylése alatt. Az ünnepi 
beszédet ez alkalommal dr. Csaba Jenő kegyes- 
rendi gimn. tanár mondotta és szárnyaló retoriká
val fejtegette a március 15-i események indító 
okát, valamint annak következményeit. A szép be-

A fédi meglepetten nézett fe l:
— Éva! Nahát, ez igazán Örvendetes vétel

ien ! Bocsásson meg, ha mindjárt nem ismertem 
meg! Nem csoda, hiszen ha jól emlékszem...

— Igen, igen, jól emlékszik — vágott közbe 
izgékonyan az asszony — van vagy tizenöt esz
tendeje, hogy utoljára láttuk egymást. Hát hogy 
van? Hova megy? Mivel foglakozik? Hogy ke
rült erre mifelénk ? Jaj, de örülök, hogy látom 1

A férfi csendes mosollyal hallgatta a sok 
kérdést, de csak egyre felelt:

— Köszönöm, csak megvagyok. Hát maga 
Éva? Látom, hogy fiatal és szép. És hogy bol
dog családanya,

— Nna, hagyjuk...! mondotta egy kedvetlen 
fintorral az asszony. — Az a kérdés, mit ért bol
dogság alatt ?

— Hát ugyan mit érthetnék? Három ilyen 
egészséges kis lurkó s amint láttam, csendes, szo
lid férj...

— Hát, Istenem!... — legyintett az asszony. 
Hagyjuk! Örülök, hogy jó egy pá hétre megsza 
baduliam az ctthoni nyűgtől. Most egy darabig 
semmire se akarok gondolni, ami odahaza van. 
Nyaralni megyek! Tudja, mióta férjnél vagyok, 
minden évben kiverekszem az uramtól ezt a kis 
pihenőt. Van a Balaton melle't egy helyes kis 
villánk. Oda szoktam menni, a társaság is mindig 
igen jó ctt. Nagyszerű nyarakat töltök. Pihenek, 
szórakozom, a2 t teszem, amit akarok ! Fiatalodom !

Idegesen nevetett hozzá.
— Na és a gyerekek? Azokat nem szokta 

magával vinni? És az ura! Nem szokta elkísérni?

— Ó, a gyerekek ilyenkor csak terhemre 
I ennének. Jó helyük van azoknak otthon! Az

uram néha napján leutazik hozzám... különben... 
úgyis mellettem van egész éven átl

A férfi agyán átfutott: És én valamikor majd
nem feleségül vettem I Most aztán engem és az 
én gyerekeimet hagyná odahaza I

De hallgatott Egyelőre úgy se tudott volna 
szóhoz jutni az élénk szóáradatban.

Gépies mozgulattal vette elő a cigarettatárcáját:
— Megengedi ? Vagy talán parancsol ?
Mohó mozdulattal vette a szájába az asszony a

1 cigarettái és nagy lélekzettcl szívta magába afü6töt.
Szép, éréit asszony volt. Olyan erőszakos, 

Önző 87épség. Aki szereti, ha rögtön hódolnak 
neki. És most valahogyan bántotta a férfi nyugodt, 
udvarias közönye. Pedig amint megpillantotta és 
felismerte, rögtön motoszkálni kezdett a fejében 
egy kérdés és csak az alkalmat váita, hogy ki
rukkolhasson vele. Két szippantás között egyene
sen bele is vágott:

— Ja, igaz is, Géza ! Kérdeznék magától va
lamit !

— Kérem ! Ugyan mit? — Pedig a férfi majd
nem biztosan tudti, hogy mi lesz a kérdés. Hiszen 
ők vaUmikor egy egészen komolynak induló barát
ságot hagytak félbe Azaz hogy a férfi hagyta félbe. 
Majdnem biztosan tudta, hogy ez az izgékony, 
csupa önzés, öntelt asszony erre fogja terelni 
a szót.

Csakugyan :
— Mondja csak — kissé elkomolyodctt az 

asszony arca — még mindig fúrja az oldalamat,
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Külföldi b izto sító  
tá rs a s á g
magyarországi telepe 

Yesxprém  és  k ö rn jék é re , üzletének fejlesztése céljából
k e re s

k izá ró la g  jutalékos alapon elsőrangú 
összeköttetések ke- rendelkező

u ra t  vagy céget.
M egkeresések „ M e g é l h e t é s 1* je ligére

B lo c k n e r  J .  h i r d e t ő  i r o d á j á b a  80 
B u d a p e s t ,  IV., V á r o s h á z  u . 10. k ü ld e n d ő k .

széd viharos tetszést aratott. Winkler István Gyula 
diák: „Éjféli lázak", Nagy Annus Kozma Andor 
megfázó erejű „Jaj a győzteseknek!- c. versének 
kitűnő elszavalá6ával értek el nagy sikert, mig a 
zenei számokban a Veszprémi Polgári Dalegyesü
let — Rtiosóczy Rezső karnagy vezetésével — Lá
nyi : „Ne sirj, ne sírj Kossuth Lajos- és Egressy: 
„Szózatjának könnyet fakasztó, átérzett előadásá
val, a királydijas Veszprémi Dalegyesület pedig — 
amelyetGaalSándor karigazgató vezetett, leánya: 
Gaal Elza pedig kiváló alkalmazkodással zongorán 
kiséit — Huber Károly : „Őseink emléke- c. zene
műnek művészi kidolgozásával szerezte meg az 
elragadott közönség tapsorkánban zuhogó elisme
rését. Végül a „Himnuszát énekelte el a három 
veszprémi dalárda összkara.

A veszprémi Petőfi Kör ugyancsak vasár
nap ünnepelte meg március 15.-ét. Az ünnepély 
a .Hiszekegy“-gyei kezdődött, majd a „Magyar 
Miatyánk“-ot Kalauz József levente szavalta le - 
késén. A „Bácskai leányok- c., izzó hazafiságu 
színmüvet: Csörgei Mariska, Pirmajer Gizi.Györgyy 
Erzsiké, Freund Iduska, Freund Műiké, Tiszinger 
Margitka, Kalauz Mariska, Csomay lu s , Wöller 
Mariska játszották kiváló rátermettréggel, teljesen 
átérezték az író gondolatait és sok könnyező ar
cot lehetett látni a nézőtéren. „Rab magvarok már
ciusa" c. verset Freund Iduska szavalta jelesül, 
majd következett az ünnepély fénypontja : dr. Csaba 
Jenő kegyesrendi tanár magasszárnyalásu ünnepi 
beszéde. György Erzsiké irredenta dalokat énekelt 
szépen cigányzene kísérettel, „Március idusán- c. 
költeményt Sági Pál szavalta nagy hatással. Az 
ünnepély a „Himnusz- hangjaival ért véget.

A kegyesrendi gimnázium  március 15-i Ünne
pélyét kedden délelőtt rendezi;, Ünnepi beszédet

Szakáll Gyula k. r. tanár mondott. Bilustyák Ist
ván VI. o. t szavalt. Országh István VIII. o. t. 
melodrámát adott elő Welledits László VIII. o. t. 
zongorakisére ével, az énekkar pedig a „Hiszekegy- , 
„Nem, nem soha!" és a „Himuusz- hazafias éne
keket énekelte. Az ünnepség valamennyi közremű
ködője megérdemelt óvációban részesült.

A veszprémi áll. polg. fiú  iskolában rende
zett műsoros ünnepélyen Nagy Sándor tinár len
dületes beszédben emlékezett meg a magyar sza 
badság hajnalhasadásának fontosságáról és élénk 
színekkel ecsetelte a jelenkor magyarjainak nagy 
kötelességeit is. Borbély Imre IV. o., Magyar 
Péter II. o., Farkas Sándor III. o., Rádi Ist
ván III. o., Angermann Tivadar IV. o., Rucs- 
kay Andor IV. o. tanulók hazafias szavalatokat 
szavaltak dicséretesen. Az ünnepélyt a „Hiszekegy- 
vezette be és a „Himnusz- -szal végződött.

Vasárnap este a Petőfi-színházban a Move 
Veszprémi Sport Egyesület kiváló műkedvelő gár
dája szinielőadátt rendeze t A hazafias hangulat
nak megfelelően a régi, szép magyar diáktörténet. 
Farkas Imre az „Iglói diákok- c. műve került elő
adásra. A darab főszerepeiben Simon Elza, Wink
ler István és Lukács Béla nyújtottak kiváló telje
sítményt, utóbbi különösen szép énekszámaival 
aralot forró sikert Igen ügyesen egészítették ki 
a főszerepjők játékait rutinos alakításukkal Breyer 
József, Tóth Lajos és Mátyás László, akik a jóizü 
humoit képviselték. Kisebb szerepeikben is első
rendűt produkáltak: Magyar Ferenc, vitéz Herceg- 
falvy LáRzIÓ, Horváth Gyula, Jósa Elemér, Soós 
János, Piánk Mihály, Sebők Károly és Kindl Ede, 
ami által ők is részeseivé lettek a szép sikernek. 
A rendezés nehéz és fárasztó munkáját Breyer 
József és Winkler István végezték kiváló ráter
mettséggel. A darabban előforduló énekszámokat 
ifj. Ritter Lőrinc zongorán és Pusztiy József ci
gányzenekara kisérték igen szépen.

A Cserháti Társaskör március 20.-án d. u. 
3 órakor tartja rendes évi tisztújító közgyűléséi, 
köri helyiségében, s ez alkalommal ünnepli meg a 
március 15 i nemzeti ünnepet, amelyre szeretettel 
meghívja tagjait az elnökség.

A Barátság Kör a Lohonyai vendéglőben 
levő helyiségében március 20.-án d. u. 5 órakor 
rendez március 15 i ünnepséget s a tagokat ezúton 
is tisztelettel meghívja az elnökség.

Amint már közö tűk, a Veszprémi Iparoskör 
március 20.-án, vasárnap d. u. 6 órakor Március 
Idusát megünneplő hazafias ku'turestet rendez 
saját helyiségében (Bakonyi-féle vendéglő, emelet) 
?. következő műsorral: ünnepi előadást tart Zsig- 
mond János ny. k. r. tanár, szaval Sághy Pál, 
magyar nótákat énekel Szóka Imre, magánjelene
teket ad elő Sághy Gíza. Belépődíj nincs. Szives 
pártfogást kér az elnökség.

46 Veszprémben kapható:
K o c i u b a  E m il o , ó g , s z e r t á r á b a n .

Ezenkívül valamennyi helybeli elemi iskolá
ban is megünnepelték a szabadság emléknapját.

Pápáról jelenük: A pápaI kollégium ifjúsága 
a hagyományos módon ünnepelte meg március 
15. él. A templomi isteniisit :lct ulán a honvéd
szoborhoz vonullak s ilt Kovács Sándor teológus 
Nagy Sándor pályadijat nyert ódáját szavalta. Az 
ünnepi beszédet Győr Sándor IV. c. teológus 
mondta. A „Talpra magyar“-t Molnár János Vili. 
o. lanuló szavalta. Közreműködött a főiskolai ve
gyeskar és a levente zenekar is. Innen négyes so
rokban, a levente zenekarral az élen, a Pelőli em- 
lékttblához vonullak impozáns menetben. Fábián 
Attila szavalata után Nagy Gyula teológus koszo
rúba meg lendületes beszéddel az emléktáb'át. A 
levente-zenekar indulót ját szolt Este a Levente 
Otthonban folytatták a hazafias ünnepélyt A „Hu. 
nyadi Lász 16“-nyitányt játszotta kiválóan a főis
kola zenekara. A főiskolai énekkar győnnyőrtl 
éneke ulán az ifjúság s a felkért urleányok az 
„Ocskay bigadéros" c. történelmi színművel adták 
elő a közönség nagy elismerése mellet'. A cím
szerepet Győr Sándor IV. é. papnövendék já szólta 
férfias erövt!. Fáber Kovács Gyula, Pap E li, Tö
rök Judit, Káldi Sárika s a többi szereplők kitü
nően alakító iak. — A ref. nőnevelö intézet délután 
rendezett ünnepén alkalmi felolvasást Pentz Ilona 
tanárnő larlotl „A szabadságharc női eszményképe* 
címmel. Szavalatok, zene- és énekszámok képez
lek a műsor többi pontját. A nivós ünnepélyen 
óriási közönség volt jelen.

Zircről jelentik: Zircen is megünnepelték a 
szabadságharc kimagasló napját. A monostori 
székesegyházban reggel ünnepi szentmise volt, 
majd az elemi iskolások t initóik vezetése, a leven
ték pedig vezelőik irányítása melleti ünnepelték 
meg a nagy napot. Hazafias társasösszejövetelt 
tartottak még az iparos és polgári olvasókörben is. 
A leven'éknél és a Polg. Olvasókörben a hazafias

tizenöt esztendőnek kellett elmúlnia, hogy meg
kérdezhessem: mi történi akkor. . tudja, akkor ma- 
gival ?

— Mikor? — kérdezte a férfi kényelmet
lenül.

— Ugyan, ne lelesse m agái! Hiszen mi ez- 
előlt tizenöt évvel nagyon jó bará ok voltunk. . 
Én komolyan hiitrm, biztosan vártam, hogy... és 
maga egyszer csak minden magyarázat nélkül 
eltűnt...

— Nem hinném, hogy nagyon a szivére vette.
— Hát ami azt illeti, nekem még most is 

haragudnom kellene. De amint látja — merész 
mosoly volt az arcán — nem haragszom.. Ám
bár ki tudja... meglehet, hogy talán másféle mó
don is meglepett a maga hirtelen eltűnése., de 
erre már nem emlékszem.

— Ugyan Éva! Nem érdemes ma már arról ; 
beszélni! Rég volt, elmúltI — mondta a férfi I 
csendesen.

— Nem érdemes? Lehet, hogy magának 
nem érdemes, de azért é l tudni akarom. Tudja, 
én szeretek mindennek a végére járni.

Nevetett és kíváncsian, szemmeUátlutó taréi- 
metlenséggel várta a választ.

— Maga ugyan katonás egy menyecske lelt, 
É v ii Úgy 'átszik, ahol maga parancsol, olt min- 
denkinek engedelmeskednie kell — tréfált a 
másik.

— Hál akkor beszéljen 1 Bátran beszélhet, 
egészen nyugodtan mondhatom, hogy nem lesz 
belőle semmi veszedelem.

— Köszönöm! — hajolt meg a férfi lélmo- 
sollyal. — Hát ha olyan nagyon akarja, nem bá
nom. Bár nem beszélek sziveién. Még majd ki
nevet érte.

— Nem ! Dehogy! — sürgette az asszony.
— Hát hol is kezdjem... De igazán nem ér

demes . I Különben, ha már egyszer benne va
gyunk. . Hát tudja, cn afféle lágylelkü, ideállá 
gondolkodású legény voltam akkor. Úgy gondol
tam, hogy akit én azerelni fogok és aki a felesé
gem lesz, azért minden áldozatot meg tudnék 
hozni. Nem hoznám le ugyan a csillagokat az 
égről, mint ahogy mondani szoklák, de minden 
érzésem, gondolatom, minden igyekezetem csak 
azé lenne, akit magamnak kiválasztok.

— Na és artin  ?
— Artán? Hát azt gondoltam, hogy viszont 

a választolt imtól is ilyen áldozatos szivet vár
hatok..

— És ta'án énbennem ta'á'ta meg ezt a szi
vei ? Vagy nem tils lti meg?

— Hál... eleinte igen. . azl gondoltam leg
alább...

— Eleinte?...
— Emlékszik ugy e, hogy a szülei nem néz

ték |ó szemmel az én közeledéseméi. Mén mi is 
voltam én akkor. Kezdő ügyvédjelölt. Csak jelöli. 
Még hozzá szegény. Mik lehtt ék a kilátásaim... 
Az apám is csak egyszerű mesterember volt.. . Ma- 
guk meg hangadó, szóvivő, borzasztóan előkelő 
emberek. Különösen a mama... p füh!

— Enyje, mondja csak, mire vilié ? Ali maga 
moll ? Ügyvéd talán ?

— Voltam. Most a Középeurópai Bank el- 
nöke vagyok.

Egy kis irigység és elképpedés volt az asz- 
szony hangjában:

— Hiszen akkor magának miliői jövedelmei 
vannak!.. Az én uram gazdatiszt. . és kint lakunk 
a pusztán igaz, hogy szép fizetésünk van...

Mintha egy pillanatra valami zavar támadt 
volna közötiUk. A férfi törte meg a feszélyezett 
csendet:

— Persze, mi fiatalok nem az öregek fejé
vel gondolkodtunk. És én, mint afféle romantikus 
szerelmes, a mama akarata ellenére is naponkint 
hallani akaitim  magáról, ha már egyszer nem 
volt szabad találkoznunk. Egyszer maga azt mondla, 
hogy az édesmama — bocsánat — pofont igéit 
az egyetlen lányának, ha még egyszer...

— Emlékszem.
— Hát én akkor azt ta’áltam ki, hogy majd 

titokban fogunk levelezni egymással. Még pedig 
— éppen akkor olvas! ím egy delektivregényt — 
úgy, hogy közönyös dolgokról Írva, minden ötö
dik szól kellene a szövegből összeolvasni és így 
jönne ki az igazi érlelem. Mikor ezl elmondani 
magának, maga akkor gondolkodás nélkül rávágta:

— Minden ötödik szót? Kinek volna ehez 
lürelme ? Akár egy egész dc'utánt el kellene vele 
tölteni.

— De Éva — mondtim — az nem b a j! Én 
szívesen eltöltők vele akár két délutáni is I

— Maga azonban másról kezdett beszelni. 
Abban a pillanatban elfelejtene az én együgyű in
dítványomat Valami akkor megütötte a szivemet. 
Le voltam forrázva. Akkor éreztem meg, hogy nem 
szeret. És hogy nem tudna ériem áldozatot hozni. 
Nem hogy nagyot, de még kicsit se. Ha rám fi
gyelt volna, talán észre is vette volna rajtam a 
csalódást. De magának kisebb gondja ia nagyobb 
volt annál, mini hogy engem figyelgessen. így utö- 
lag tudom, hogy igaza is volt. UiOvégre senki se 
cselekedhetik a természete ellenére.

— Hét ezért... mondla az asszony elgon* 
dolkodva.
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szellemű ünnepi beszédet dr. Szigethy L á u li 
ügyvéd mondotta.

Lajoskomiromból jelentik: Lajoskomárom 
népe is megünnepelte március 15.-ét. Délelőtt is
tentiszteletek voltak a felekezetek templomaiban, 
este ünnepély a községháza elStt, amikor Csuzy 
lelkész tartotta meg magvas beszédét Ugyanakkor 
az ev. ifj. egyesület elSadta Herczeg Ferenc .F e 
kete lovat* c. színdarabját igazán fényes sikerrel.

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

gyéspüspOk csütörtökön Bpesten réaztvett a rém. 
kát. püspöki kar konferenciáján. — Dr. KapI Béla 
evangélikus püspök Sopronban volt, ahol a Fran- 
kenburg Irodalmi KOr márciusi ünnepségén mon
dott ünnepi beszédet.

— A megyéspüspOk bérm autja . Dr. Roll 
Nándor megyés püspök a tavasszal Kaposváro't, a 
palotai, füredi, enyingi és kaiáli esperesi kerüle
tekben fogja a termálás szentségét kiszolgált tni 
a kévét ezé sorrendben: palotai kerület: április 
28. Peremarton, 29 Ősi, 30 Nádasdladány, máj 
I. Várpalota, 2, Öskü, 3. Hajmáskér, 4. Gyulafi 
rátét, 5. VOrOaberény; füredi kerület: május 6 
Felsőörs, 7. Paloznak, 8. Bfüred, 9. Aszóié, 10 
Tihany, 11. Vászoly; Kaposvár: máj. 15, 16, 17 ; 
enyingi kerület : máj. 18. Bkenese, 19 Lepsény, 
20. Dég, 21. Srilasbalhás, 22 Lajoskomárom, 23 
Mezökömárom, 24 Enying, 25. Brzabadi, 26 Sió
fok; karidi kerület : máj. 28. Szélád, 29. Blelle, 
30 Lá'rány, 31, Karád, jun. 1. Andocs, 2 Ná- 
gocs, 3 Miklósi, 4. TórOkkoppány, 5. Kapoly.

— Nagyheti isten tisz te le tek  V eszprém 
ben. A róm. kát. székesegyházban holnap, virág
vasárnap d. e. 9 ó a megyéapüspOk barkaszen
telést végez, utánna ünnepélyes szentmise passió
val, 10 é  pébánia mise. Nagyszerdán d. u 3 ó. 
gyász.zsolozsma és Jeremiás siralmai. Negycsü- 
tértékén reggel 8 ó szentmise, majd a püspök 
olajat szentel, d. u. 3 é. zsolozsma. Nagypén'eken 
d. e. 9 ó. csonkamise passióval, uttnna kanonoki 
szenibeszéd, d. u. fél 3 ó. kispapi prédikáció, 3 
ó. gyász-zsolozsma, 6 ó. szentségeltétel. Nagy
szombaton r. 7 ó. tüzszenteics, 9 6. szentmise, 
este 7 ó. feltámadási körmenet. — A Szent Ferenc- 
rendiek templomábanlNagyszombaton d. u. 6 ó., az 
Angolkisasszonyok templomában d u 5 ó. kezdd, 
dik a feltámadási körmenet. — A református és 
evangélikus templomokban virágvasárnap d.e. 10 ó. 
ünnepi istentiszteletek. A Négytíz un a két protes
táns egyház közösen készülődik legnagyobb ün
nepükre, Nagypéntekre, s ezokból hétién és ked
den d. u 5 6. a református, szét dán és csütöi tö
kön este 6 ó. pedig az evangélikus templomban 
lesz közöB istentisztelet. Nagypénteken d. e. 10 ó.

— Igen.
— De Géza, ez igazán gyerekség volt!
— Hiszen tudom, hogy az I Éppen azért nem 

akartam róla beszélni. De hát ki tehet róla, hogy 
sokszor éppen ilyen gyerekségeken múlnak el a 
komoly dolgok.

— Na de...
— És én akkor ezt a gyerekeéget is komo

lyan vetem ... aztán elmentem... Sajnálom, hogy 
magának ezzel talán egy rossz percet okoztam.

— Rossz percet? — mondta az asszony 
visszaemlékező vonlalottrággal — hogy őszinte 
tegyek, azt bizony szerzett. Sok bizalmas sajnál
kozást kelleti lenyelnem az ismerőseimtől. Csak az 
anyám örült neki. Én aztán — mondta egy min
dent elintéző vállmozdulattal — nemsokára férj 
hez mentem.

Ebben az utolsó mondatban benne voll az 
egész asszony. A vonat lassított és zökögni kez- 
dejt a váltókon.

— Hopp — ugrott fel aztán — én itt át 
szállók. Hát Isten vele, kedves Gáza;! Legalább 
elbeszélget ünk. Hiába, csak ilyen az é le t!

Kezel nyújtóit A férfi udvariasan kisérte ki 
a fülkéből. Utána nézeti. Úgy tűnt el előle az 
asszony a kiszálló ulasok tömegében, mint egy 
hirtelen felbukkanó, újra eltűnő közömbös emlék.

Aztán újra elfoglalta helyét az ablaknál Ki
vette belső zsebéből ez iratlárcáját és az egvik 
rekeszből kihúzott egy fényképet Nem az Éva 
asszonyét. Az ő igazi, hozzáillő, drága párjáét 
Elnézte egy darabig, jóleső, belülről jövő csendes 
mosollyal, majd gyengéd mozdulatul megint 
visszatetie a helyére

Aztán könnyű sóhajjal, kényelmesen beleme
rült érdekes könyvének olvasásába.

V I M é s a
fürdőszoba 

Ragyogó 
tisztaság 

mindenütt!

&.YI.
mindent ti

mindkét templomban ünnepi istentisztelet, úrva
csora-osztással, a reformátusoknál d. u. 3 ó. szin
tén istentisztelet, az evangélikusoknál este 6 ó. 
passió olvasás.

— S zen t József-triduum . A megyéspüspök 
rendeletére a veszprémi székesegyházban, valamint 
a róm. kát. egyházmegye minden plébániatemplo
mában március 16., 17. és 18. napjain este Szent 
József-áj tatosságokat végeztek.

— Schandl Károly üdvözölte a  herceg
prím ást. Bpestről jelentik: A parlament katolikus 
képviselői pénteken délután páitsülönbségre való 
tekintet nélkül tisztelegtek budavári palotájában dr. 
Seridl Jusztinján bíboros-hercegprímásnál, akihez 
az üdvözlő beszédet dr. Schandl Károly ny. állam
titkár, a devecseri kerület országgyül. képviselője, 
az OKH alelnök-vezérigazgatója intézte.

— Diákok le lkigyakorlatai. A veszprémi 
kegyesrendi gimnáziumban a múlt héten voltak a 
húsvéti lelkigyakorlatok, s azoknak vezetői dr. Kor- 
ponai József bécsi pázmáneumi spirituális és dr. 
Kis György veszprémi teol. tanár, spirituálts voltak.

— K orm ányfőtanácsosi cím. A kormányzó 
Nagy Sándor gödöllői festőművésznek, a magyar 
képzőművészet terén szerzet' érdemei elismeréséül, 
a m. kir. kormányfőtanácsosi címet adományozta. 
— A művész veszprémi származású, sokáig itt la
kott 8 eltávozása után is megtartotta a kapcsolatot 
Veszprém városával, amelynek megrendelésére több 
remek díszpolgári oklevelet is készített. Kitüntetése 
ezért székvárosunkban is osztatlan örömet keltett.

— H oütscher Károly lem ond felsőházi 
tagságáró l és  zirci m andátum át ta r tja  meg. 
Megírtuk, hogy Holitscher Károly gazd. főtanácsos, 
a zirci kerület országgyűlési képviselője dr. Antal 
Géza ref. püspök helyébe automatikusan Veszprém 
megye felsőházi tagfági tisztébe lépett, kerülete 
azonban nem nyugoüot bele, hogy elveszítse sze
retett egységespáiti képviselőjét, aki az agrármoz
galmaknak fáradhatat un vezére s az egységespáit 
agrárblokkjának is egyik legtevékenyebb tagja. 
A múlt hét folyamán — amint Ziicről jelentik — 
kerületének valamennyi községéből levelikkel és 
sürgönyökkel árasztották e!, amelyekben biztosí
tották tántoríthatatlan bizalmukról, eddigi parla
menti működétéert legteljesebb elismerésüket és 
köszönetüket fejezték ki s arra ké 'é'<, hogy felső
házi tagrágáról lemondva, továbbra is képviselői 
mandáiumát tartja meg. Holitscher Károly kerü
letének egyhangú óhajtását teljesítette és a Zirci 
Gazdakör vasárnapi jubiláns közgyűlésén ragadta 
meg az alkalmat, hogy errevonatkozólag megnyug
tató kijelentést tegyen. Itt ugyanis az elnöklő dr. 
Horváth Konstantin apátsági perjelnek a járás kö
zönsége nevében hozzáintézett arra a kérésére, 
hogy a válságos napokban ne hagyja el kerületit, 
Holitscker Károly kijelentette, hogy bár a felsőházi 
tagság és képviselőség között való választás nehéz

•tiki tusa elé állitot'a, az az osztatlan szeretet és 
faKa8zkodás azonban, amely különösen az utóbbi 
időben iránta megnyilvánult, arra készti, hogy 
továbbra is becsületesen a köz szolgálatában ma
r j o n  és továbbra is a zirci kerület képviselőségéi 
tartsa meg, amely bizalmával egyhangúlag meg
tisztelte. A képviselő nyilatkozatát a nagyszámban 
egybegyült vá'asztók lelkes éljenzés és taps között 
örömmel vették tudomásul.

— „Credo" összejövetel. A veszprémi 
„Credo* egyesület rrácius 20.-án, vasárnap d u. 
5 órakor tartja szokásos összejövttelét a Kát. Kör
ben. Előadó dr. Gutheil Jenő teológiai tanár. A 
tagok megjelenését kéri és vendde^eket nagyon 
szívesen lát az elnökség.

— A K eresztény T isztviselőnők m űsoros 
összejövetele. Kiiünően sikerült műsoros össze
jövetelt rendezett vasárnap délután a Keresztény 
Tisztviselőnők Veszprémi Egyesülete a Kát. Kör
ben. A szép számban megjelent érdeklődőket 
Scipiades Iréné, az egyesüld agilis elnöknője üd
vözöl e, majd dr. Sprenger Mercédes bpesti szoci
ális testvér előadásában a hamisíthatatlan irreden
tizmus szükségességét fejtegette. Az igazi honsze
retet nemességét nem az üres szószaporitásban és 
hangoskodásban, hanem a honi ipar és kereske
delem támogatásában és minden igaz magyar 
embernek egymással való testvéri szereidében és 
önzetlen támogatásában látja, és csakis ez képez-

M. kir. 28. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

ötszázezer pengő
Első osztály húzása: április 15. és 18.

I i a r t u c n
S z e r e n c s e
S z á m o k a t
S í U c a n é l

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. o sztá lysorsjá ték  fóárusitó  helye
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Az első 
osztály 
húzása 
1932. 

április 
15. és 18.

a ra n y *
p en g ft.

Legnagyobb nyeremény 
s z e r e n c s é s  e s e tb e n

5 0 0 .0 0 0
Jutalom és nyeremények:

3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
100.000

5 0 .0 0 0  I 2 5 .0 0 0
4 0 .0 0 0  2 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0  | 1 5 .0 0 0

stb. pengő, összesen közel 
arany- 
pengő

8 4 .0 0 0  sorsjegy közül
4 2 .0 0 0  kihuzatik, tehát

minden második sorsjegy nyer! 
A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként: 
Egész I Fél I Negyed | Nyolcad 
2 4  P | 12 P I 6  P | 3  P

84

I
heti egy boldogabb magyar jövendő alapjá*. A 
nagy tetszéssel fogado t előadás u'án Müller Mi 
cike és Piánk Mihály Major István „A krinoiin" 
c. tréfáját adták elő kiváló talent -mmal, Vörös Ró- 
zsika művészizongorakiséretemellet',amivel mind 
hárman zajos sikett arattak. Az egyesület lég 
közelebbi összejövetele április 10.-én lesz.

— A Katolikus Kör választm ányi ülése. 
A Veszprémi Róm. Kát. Kör kedden deiután dr. 
Radvdnyi Viktor apátkanonok tlnöklése a att vá
lasztmányi ülést tartott, s letárgyalta és elfogadta 
a számvizsgáló bizottság jelen é<ét, a vagvonmér 
leget és a f. évi költségeiéi-ányzatot. Megállapitot 
ták az április 4. én d. u. 4 óiakor tárandó köz
gyűlés tárgysorozatit is. Havas Jakab hiznagy 
bejelentette, hogy a márc. 12 éré kitűzött, tombo 
Iával egybekötött teaestély, közbejött akadály miatt, 
eltialasztatott, az 19-én este 8 órakor lesz s a meg
hívók már kiküldettek. Az elnökség ezúton is kéri a 
körtagokat, hogy a teaestélyt megji lenésükkel és 
tombola! át gyak szives adományozásával támogassák.

— A Jeruzsálem hegyi T ársaskö r kultur- 
estje . A Veszprémi Jeruzsaiemhegyi Trffsaskör már
cius 20. án, vasá'nap este 8 órakor saját helyisé 
gében (Kupa-u. 11., Holczer vendég ő) kul urestel 
rendez, amelyre a kör tagjait, jóbsiátait és a kör 
élete iránt érdeklődőket szeret ttel meghívja az 
elnökség. Belépődíj nincs.

— A Zirci G azdakör negyedszázados 
jub ileum a. Zircről jelet t k : a Zuci Gazdakör 
vasárnap ünnepelte fennállásának 25 éves jubileu
mát a Slreibl-fé'e vend-glflben. Az ünnepélyen 
megjelentek dr. Körmendy Ékes Lajos ny. főispán, 
Holitscher Károly gazd. főtanácsos, országgy. kép 
viselő, Purgly Pát gazd. főtanácsos, Valla Ferenc, 
Himkdr Sándor földbirtokosok, a zirci rendház 
számos tagja, Zirc község inteligenciája, élén dr. 
Sült József főbíróval, továbbá Porva, Borzavár, 
Nagyesztergár községek képviseletei stb. A zsúfolt 
teremben a díszközgyűlést a beteg elnök helyett 
dr. Horváth Konstantin zirci perjel nyitotta meg s 
ékes szavakkal tolmácsolta a zirci apát s a kon- 
vént üdvözletét. Hangoztatta, hogy a rend és Zirc 
gazdaközönségét 230 éves kapcsolat fűzi össze, 
mett a renddel együtt telepedtek meg Zircen a 
földművesek. A Gazdakör helyén volt az első ko
lostor s onnan indult ki a bakonyi kultúra, amely 
nek első munkásai a ciszterciek vobak, s talán 
ma Zirc gazdái használják azt a földet, amelyet 
a szerzetesek nehéz munkával az őserdőtől elhódí
tottak. E kapcsolat s az együttműködés jeléül a 
Zirci Gazdakör első elnökévé Lővárdy Alajost vá
lasztotta meg, akinek örökét 10 év óta Weber 
Ardulf apátsági jószágkormányzó tölti be, akinek 
betegágyából küldölt üdvözIctM felolvasta. A ren
des közgyűlési tárgyak után Wittmann Anna irre
denta verset szavalt nagy tetszéssé lf majd Wetzl 
Nándor községi biró mondott szívből jövő, haza
fias érzésű üdvözlő beszédei, amelyben Isten ál 
d á 'á t kérte a beteg elnökre. A Cecília-énekkarnak 
Létray Gyula apátsági karnagy vezetésével előa
dott szép köszöntője u'án Wolf János ácsmester 
a zirci iparosság nevében üdvözölte a kört, s han 
gozlatta az iparosság és a gazdák közös érdekeit. 
Dr. Boridn Elréd porvai ciszt. p'ébános a zirevi- 
défci gazdakörök meleg üdvözletét tolmácsolta, 
rn8jd Holitscher Károly képviselő a Fel-ődunántuli 
Mezőg. Kamara és a várm. gazd. egyesület nevében 
köszöntötte a jubiláló a gazdakört. Istenbevetett hit

tel és önmegtagadással lehet csak megszüntetni a 
mai nehéz gazdasági helyzetet — mondotta töb
bek között. A gazdaközönség az egész vonalon 
sínylődik és ennek okát jórészt abban látom, — 
amiben minden gazda hibás, — hogy nem va
gyunk kellően megszervezve, nem keressük egy
más kezét, hogy összefogva jogos, méltányos óha
jainkat, mint egy test, kifejezésre juttassuk. Pedig 
célunk elé éséhez szükséges, hogy egységes gaz
dafront álljon a hátunk mögött. A viharos tetszés
sel fogadott beszéd után a népszerű képviselőnek 
felsőházi tagságára került a szó, amiről egy má
sik tudósi'ásunk számol be. Az ünneplő közönség 
a közgyűlés berekesztése után a „Himnusz* hang
jai mellet' oszlott szét

— Az Evangélikus Nőegylet jó tékony  
teaestje . A Veszprémi Ev. Nőegylet, amint már 
többiben megírtuk, összejövetellel kapcsolatos 
jót^konycéu te át rendez, amelyet azonban az 
influenzajárvány miatt március 6.-áról elhalasztott.

i A teaest április 3.-án, vasárnap d. u. 6 órakor 
lesz a Koiona-vend’glő kistermében s arra szere- 
teitel hiv és vár mindenkit a nőegylet.

— A cserkész-fő titkárság  kérelm e. A 
ve8zpiémi cserkész főtitkári ág kéri, hogy akiknél 
cserkés/ház-tégl tjegyek, vagy levelezőlapok vannak 
eladásra, azokkal ápr. 1.- ig elszámol ni szíveskedjenek.

— A C hevra Kadisa közgyűlése. A veszp 
rémi Chtvra Kadisa izraelita jótékony szentegylet, 
amely a kö/el^ul bán ünnepelte fönnál'ásának 150 
éves jubileumát, hétfőn éves közgyűlést tartott a 
tagok élénk részvételével. Megelőzőleg este fél 
6 kor kegyeleti istentisztelet volt a templomban s 
itt dr. Kun Lajos főrabbi kegyeletes szavakkal em
lékezett meg az ország s Veszprém zsidóságának

i elhunyt érdemes tagjairól, s különösen kiemelte a 
nemrég elhunyt dr. Spitzer Mór hitközségi elnök
nek — aki az országos valláskerültt elnöke is 
volt — hervadhatatlan érdemeit. A közgyűlést Tau- 
szig Miksa, az egyesület alelnöke s elnökhelyettese 
nyitotta meg s ö is érzésteljesen rótta le a kegye
let adóját Spitrer Mór iránt, aki a hitközséget föl- 
virágoztatta. Indítványára az elhunyt érdemeit egy
hangúlag jegyzőkönyvben örökítették meg. Varga 
Samu t tkár a gondosan összeállított évi jelentés
ben Tauszig Miksa alelnöknek mostani 25 éves

i jubil urnáról és mindenkori altruisztikus működé
séről emlékezett meg s a közgyűlés meleg ováció
ban rés/eBiteite közbecsű'ében álló alelnökét A

K U R T Z  G Y U L A
H o r th y  M ik ló o -u t  18. 63

zongorát kölcsönöz és elad.

Balatonfttreden,
a vasútállomás közelében, a fürdő- 

telephez vezető ut mentén

villatelkek eladók.
Érdeklődni lehet dr. Löwy Ede és dr. Steiner 
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Veszprém megyei város polgármestere. 

3575—1932. szám.
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.

Nyilvános Írásbeli ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek Veszprémben, a „Táborállási erdőben" 
levő 5674. és 5675. tag. helyrajzi számú parcellá
kon álvezető s mintegy 400 méler hosszú bekötő 
közdűlő útnak útalappal és  dolom itkavicságy- 
gyal b iró  hengerelt kőpályával való kiépitéséfe.

A szabályszerűen kiállított, lezáM és le p e lé  
telt ajánlatok „Ajánlat a Táborállási 5674. és 5675. 
tag. helyrajzi számú parcel'ákon átvezető közdülő- 
utnak kőpaiyával való kiépítésére" felirattal ellátva 
legkésőbb 1932. évi április hó 16. án déli 12 
óráig  dandók be Veszpiém város polgármesteri 
hivaia ába.

A beérkezett ajánlatokat ugyanaznap 13 óra
kor fogjuk felbontani a városháza tanácstermében.

Az ajánlathoz szükséges ajánlati és költség- 
vetési ürl pok, a versenytárgyalási feltó telek, va- 
famirt a részletes versenytárgyalási hirdetmény 
beszerezhető és a munkára vonatkozó közelebbi 
felvilágosítások nyerhetők a hivatalos órák alatt a 
városi mérnöki hivatalban.

Veszprém, 1932. március hó 18.-án.
86 Dr. Berky Miklós polgármester.

G yü m ö lcsfá k garantált

fajták, folyton virágzó
bokorrózsák legújabb
és legszebb színekben.

Olcsón b szerezhetők gróf 
Nádasdy.Ferenc nádasdla- 
dányi kertészeti faiskolá
jának lerakataiban:

A n g e li  G y ö r g y  virág üzle te  
M egye h á z-u tca  3. 

Kertészete  K e rta lja -u tc a  4.
N agyobb m egrendelés a  házhoz  szállítva.

Árjegyzékkel szolgálunk. 85

titkári jelentés kidomborította a szentegylet áldásos 
működését és a szegényekről való gondoskodását, 
így csak gyógyszerekért 700 P t fizettek ki. A köz
gyűlés hálás köszönet ít fejezte ki dr. Szommer 
Imre várm. tb. főorvosnak, aki mind.nkor teljesen 
díjtalanul kezeli az egyesület szegény betegeit. Ez
után Kun Lajos főrabbi magasszinvonalu beszéd
ben méltatta az elhunyt Goldzieher Ignác dr. 
egyet, tanárnak és Kiss Józsefnek, a jeles költőnek 
hazafias, tudományos és vallásos működését, majd 
Hlrschfeld Béla, a hitközség elnökhelyettese kö
szöntötte az egyesületet, megköszönte a vezetőség 
fáradságos munkáját és ugyancsak megemlékezett 
az alelnök jubileumáról. A főrabbi zárószavai után 
Tauszig}Miksa mondott meleg köszönetét a meg
tisztelő üdvözlésekért. (—0.)

—  Felhívjuk olvasóink szives figyelmét
Steiner J. Jenő cégnek, lapunk mai számában meg
jelent hirdetésére. "6Ö

— Jub ilá ló  já rá sb iró . Devecserből jelentik : 
Keresztes József devecseri vezető járásbirót, állandó, 
buzgó munkásságban eltöltött szolgálatának 25 
éves fordulója alkalmából, a Bellavits féle vendég
lőben rendezett társasvacsorán meleg ünneplésben 
részesítette a község társadalma. A kartársak ne
vében Kóssa János járásbiró, a közigazgatás ré
széről dr. Kondor Jenő szolgabiró, az ügyvédi kar 
nevében dr. Friedmann Adolf köszöntötték szere- 
tettetjes szavakkal az ünnepeltet, akire még bará
tainak és tisztelőinek sokasága emelte poharát. A 
jubiláns meghatóban köszönte meg az ünneplést.

—  B ú to ro zo tt s zo b á t keresek a 
város központjában, fürdőszoba használattal, 
esetleg ellátással. Cim a kiadóhivatalban. 82

— M eghalt Kis Jancsi, a  veszprém i h íre s  
cigányprím ás. A veszprémieknek szomorú hírt 
jelentett egy póstán érkezett gyászjelentés, amely
ben Dawson Datree Eleonóra grófnő, mint özvegy, 
Barbara, Izmé és férjhezment leányának kisfia, 
mint unokája nevében jelentette férjének, Kis Já
nosnak március 12.-én, életének 67. évében, hosz- 
szas szenvedés és a halotti szentségek fölvétele 
után Balatonalmádiban történt elhunytát. Habár 
Veszprém társadalma a háború óta sok uj taggal 
szaporodott, azért mindenki tudta, hogy a meg
boldogult Kis Jancsi, az egykor híres veszprémi 
cigányprímás vob, akinek művészi hegedüjátAká- 
ban sokat gyönyörködtek a veszp émiek a boldo
gabb időkben. És Kis Jancsi, aki kedves modorú, 
szolgálatkész és gavallér primás volt, szívesen és 
örömmel húzta a régi uraknak, sohasem tekintve 
arra, hogy volt e a zsebükben bankó vagy sem. 
Nobilis gondolkozása őszinte szeretetet és közbe- 
csülété biztosított a tészére, ami egészen haláláig 
elkiférte. Bandájával annakidején Amerikában és 
Angliában is volt művészköruton s a diszmagyarba 
öltözet: cigányok mindenütt csak dicsőséget és 
népszerűséget szereztek a magyar névnek. Bpesti 
kávc’hSzakban is szép sikereket ért el Kis Jancsi 
finom hegedüjátékával, nyugalombavonulása után 
pedig Balatonalmádi községben töltö te öreg nap
jait, ahol szőlőbirtokos és az otíani társadalomnak 
szinten igen népszerű tagja volt. Holttestét be- 
szentelés után Veszprémbe szállították s itt az 
alsóvárosi temető kápolnájából helyezte* örök nyu
galomra a Séták József kanonok-plébános által 
végzett róm. kát. szertartás szerint. Temetésén 
óriási közönség kisérte utolsó útjára, sírjánál pedig 
Lendvay Lajos és Pusztay József cigánybandái 
húztak megható búcsúztatót.
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ELI ©A t
Uj árak:

f Elida Favorit szappan .............P -.80 h e ly e tt  P. -.60*
Elida Királynő szappan. . . . .  „ -.60 ;/ „ -.56
Elida Fürdőszappan nagy . . . „ 1.10 ,, „  - . 9 0
Elida Fürdoszappan óriási . . . 1.40 ,, #/ 1.16
Elida Lanolinszappan.................,, -.70 ,, ,, -.50
Elida Id ealszap p an.................... ...  1.20 ,, ,, 1- “
Elida Idealszappan nagy . . . 2 .— ,, ,, 1 .8 0
Elida A rck ré m ............................. ,, 1-50 „ ,, 1.20
Elida C o ld c r e a m ....................... ..... 1.80 ,, ,, 1.50

l 1  * ^

tfUirt

—  É tvágy ta lanságnál, rossz gyomornál, 
verekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcsere-za- 
baroknál, csa'ánkiülésnél és bflrviszkelésnri a ter
mészetes „Ferenc 1ózsef* keserllviz rendbehozza 
a gyomor és a belek működőiét a megszabadítja 
a testei a fdgyüiemláU rothadó anyagoktól Az 
orvostudomány főbb otförője megállapította, hogy 
a Ferenc József-viz abszolút megbízható has
hajtó. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárak
ban, drogériákban és fflszerüzletekben kapható, t

— Az Influenza. Dr. Btldk Imre, Veszprém- 
vármegye tiszti főorvosa újabban a kővetkező hi
vatalos jelentéit terjesztette föl az influenzának 
március 6.-tól 13.-ig terjedő időszak alatti állásá
ró l: A megbetegedések száma Veszprém és Pápa 
városokban, valamint az enyingi ér a veszprémi 
járások területén csökkenőben van, Kivit lt képez 
Várpalota község, ahol a megbetegedések az utóbbi 
napokban oly mé fékben felszaporodtak, hogy az 
iskoldsgyermekek 50 % -a az iskolákat nem tátogatja, 
miért is az ottani valrmennyi iskolában a tanítás 
tiz napra felfUggesztetelt. Változatlan volt, illetve 
némt emelkedést mutatott az influenzás megbete- 
gedesek száma a devtereri, a pápai és a zirci lá
tások terül‘tén. A megbetegedesek lefolyása álta
lában enyhéiek mondható, mégis némileg vá fő
zett, amennyiben a szövődményes esetek száma 
emelkedett és a jelzett időszak alatt 22 esetet je
lenteitek be.

— Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a 
XXVIII oszlálysorsj'tik húzására, melyet már áp
rilis 15. ér 18-án kezdenek. Az óriási keresletre 
való tekintettel ajánlatos, hogy az eddigi résztve
vők sorsjegy,.-,álltaikat továbbra is megtartsák, az 
uj vevők pedig minél i Ifbb rendeljenek. 84

— Ö tszáz boldog em ber. Tolnai Világ
lapja, a népszerű képeslap kéthelenkint nagysza
bású rejtvénypályázatot hirdel s 500 megfejt Isi aján
dékot oszt ki. Rengetegen várjak izgetj'tin  a pá
lyázat eredményét és kiváncsiak, hogy ki az 500 
boldog kiválasztott. Jövő heten uj pályázat lesz, 
újabb 500 ajándékkal.

— R okkantegyleti taggyűlés. A Magyar 
Rokkantsegélyzó és Nyugdijegykt veszprémi 48 
sz. fiókja máicius 20.-án d. u 3 órakor tartja évi 
rendes taggyűléséi a Korona-szelló helyiségében, 
melyre az egyesület trgjait tisztéiért.I meghívja az 
elnökség.

— Újra közlekedik a  ba la tonfüred i pósta-
au tóbusz. A veszprémi pástafőnökség közli: A már
cius 15.-ig ideiglenesen szünetelő Veszprém—bífl- 
redi póstaautóbuszjárat március 10 -tói, a régi me
netrend szerint, naponkint újból közlekedik.

— N yilatkozat. Különböző, eiötlünk isme
retlen forrásból az a híradás julotl a közöm g 
körébe, hogy a „Tündém;jak" Magyar Kézimunka 
Újság ajándék-akciója hirtelen befejeződött és az 
előfizetésre újabban jelenfkezeitek nagy csoportja 
ajándék nélkül volt kénytelen távozni. Ennek a 
manővernek célja világos: azt a páratlan népsze
rűséget akarja megingalni, mely a magyar kézi
munkázó nők óriási tömegeit egyre szorosabb kap
csolatba juttatja e folyóirattal. Kötelességünk lehál 
kijelenteni, hogy szó sincs róla, mintha anyaghiány 
miatt, vagy bármely m ásokból (I ne fogadnók uj 
előfizetők jelentkezéséi. Aki tellát 14 40 P-vel az

1932. évi előfizetők sorába lép, nemcsak e minden 
tekintetben tanulságos folyóiratnak egész évfolya
mát kapja meg, de nyomban bi: tokába jut sző
nyegajándékunknak is. A kelim szőnyeget (valódi 
Szudán kanaván kontúrozva é j megkezdve), úgy 
mint eddig. a remek minta kidolgozásához teljesen 
elegendő Futár védjegyű Szudán gyapjúval együt
tesen bocsájtjuk hölgyközönségünk rendelkezésére, 
akik igy zavartalanul kiegészíthetik lakásuk sző
nyegszükséglet t „Tündérujjak“ Magyar Kézi
munka Újság Bpest, IV., Szervita tér 3.

— Árverés a  rendőrségen . A veszprémi 
rendőrkapitányságnál őrizetben levő elkobzott, gaz
dátlan és táléit tárgyak — köztük pisztoly is, vá
lási engedéllyel bíróknak — márc. 26. án d. e. 
8 órakor nyilványos érvelésen, készpénz fizetés 
elienében eladatnak.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (19.) 
6 és fél 9, vasárnap (20.) 3, 5, 7 és 9 órakor 
La.vrence Tibbel és Qrace Moore. a világ legna
gyobb énekművészeinek főszereplő ével a „Her
cegnők hadnagya*, filmoperett 9 felvonásban. Ro
mantikus történél a cári Oroszország hercegnőjé
ről és gárdahadnagyáról. Izgalmas, ragyogó jele
netek, kitűnő színészek, világhírű énekesek. Law.

rence Tibbel zengő, érces baritonját már ismeri 
a mozi közönsége. „Szolid családi élet* és „Start 
és Pan* kacagtató kiegészítők és Magyar Hangos 
Világhiradó. — Szerdán (23 ) és csütörtökön (24.) 
két sláger: „Egy férfi — két asszony*, H. Suder- 
mann világhírű regénye; „A szürke asszony*, tár
sadalmi dráma 10 felvonásban. A főszerepben: 
Lewls Stone. A másik sláger Buster Keafon kilünő 
vigjátéka: „Az elsodorl B u s te rv id á m  történet 
egy szomorú emberrel. Főszereplők: Buster Reá
lon, Anita Page és Róbert Montgomery. Előzőleg 
Fox Hangos Híradó.

— T aláltak . Veszprémben má-c. 9.-én az 
utcán. 1 drb. baltát. Igazolt tulajdonosa a rend
őrségen átveheti.

— M egszüntetik a  Z elleiss-intézet okozta  
rád iózavarokat. É-fésülésünk szerint a veszprémi 
Zeileiss-intézet állal okozott rádiózavarokat a pósta 
még a húsvéti ünnepek előtt meg fogja szüntetni.

— M enetrend- és  d íjszabás-vá ltozások . 
Az október 4.-től érvényes vasúti menetrendekben 
bekövetkezett és március 24.-én még életbelépő 
vállozásokal részletesen és áttekinthetően össze
állítva közli a pirosfedeia Uj Menetrend matt meg
jelent pótfüzete. A belföldi forgalomban, s a kül
földi viszonylatokban előfordul! vátozásokon kivttl 
közli még a közvetlen kocsik, a há'ó- és étkező- 
kocsik forgalmában, valamint a díjszabásokban be
következett változásokat is. Kapható minden tra
fikban. könyvesboltban (Ibusz) és a pá'yaudvaro- 
kon. Ara 20 fillér.

— R észegen fegyverével a  sa já t any já t 
lőtte  m eg. Gáspár József és Horváth Lajos be
borozlak az egyik aszóföi korcsmában s hazafelé 
menet összeveszlek. A részeg és felbőszüli U ispár 
a lakásából kihozott levenlepuskával agyon akarta 
lőni barátja', de az étesanyja körbevétellé magát, 
s a dulakodás közben elsült fegyver az asszonyt 
a fején, Ilorváthot a kezén megsebesítet e. Gás- 
párnét Veszprémbe a kórházba, liát pedig az ügyész
ségre szállítót ák.

— Am brus Zoltánnal, a magyar irodalom 
nagy halottjával foglalkozik Voinovich Géza 
magvas tanulmányában az Uj Idők legutóbbi szá
mában. A magyar középosztály kedvelt lapjából 
kiemeljük az elmés „Ellesett párbeszédekkel, Zi- 
lahy Lajos regényének folytatását, Ambrus Zoltán 
egyik régebbi elbeszélését, Olbey Irén S2épségea 
versét, Székely Tibor történelmi elbeszéléséi, a 
„Levél mindenkihez* cimü sorozalct, Ruzitika 
Mária divailevelél, Farkas Imre berlini cikkét, az 
izgalmas Ricirda Huch-regényt és Zányi László

Figyelem! Eitka alkalom!
Mindenki a saját érdekében siessen vásárolni

STEINER J. JENŐNÉL,
ahol sok-sok mindenfélét

félárban vásárolhat,
m e ri a z üzlet

április hóban már teljesen megszűnik.
A lakásban egy szatongarnltura, egy varrógép és különféle bútorok Is 

olcsón vehetők. oo
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finom variál. Ai Uj Idők gazdag tartalmából nem 
maradtak ki az idóazerd képek, humoros fejlécek, 
népszerfl rovatok sem. Mutatványszámot díjtalanul 
Ü ld  a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Elófizetés negyedévre 6#40 P.

— Agyonütötték a  kocsitolvajt. Devtcser- 
bil jelentik: Mait Mihály ajkarendeki földműves 
a  devecseri vásáron elhajtotta egy gazdának Őri
zetlenül hagyott lovait és kocsiját A kárvallott 
tObbedmagával utánnairámodott. BakonypOIOikénél 
utolérték és egy kocsilflccsel úgy fejbevágták, hogy 
a  pápai kórházban, ahova beszállitolták, rövidesen 
meghalt. A vizsgálat megindult.

KÖZGAZDASÁG.
* A gazdasági Egyesület igazgatóválaszt

mányi ülése. A Veszprémvárm. Gazdasági Egye
sület, Holilscher Károly gazd. főtanácsos, országgy. 
képviselő elnöklése alatt, hétfón igazgatóválaszt
mányiülést tartott, amelyen a választmány tagjai 
nagyszámban jelentek meg. Az ülés egyhangúlag 
elfogadta a Felsfldunánluli MezOg. Kamara javas
latát a vidéki tejkérdés rendezése, a fOldhOzjulla- 
tottak helyzetének enyhítése, a gabonáé tkesités, 
az állstériékesilés, a cukorrépa termelés és értéke
sítés, valamint a mezőgazdasági hiielvédó egyesület 
Iétcsité3e érdekében. Tekintettel a súlyos gazdaság: 
helyzetre és a megyebeli iakarmaryinstgre, a Gaz
dasági Egyesület ez év avaszán járási tenyészál- 
la'.dijacásoka nem rendez, hanem, ha a viszonyok 
engedik, azokat az Ősszel fogja megrendezni. A 
választmány magáévá tette a Szabolcsvátm. Gazd. 
Egyesület felierjesztését a kísérleti és szakintéz
mények költségeinek csökkentése ellen, a Torna- 
megyei TeiszOvelkezelek Szövetkezetének tiltakozá
sát az OMTK nak más magántejvállalatlal való fú
ziója ellen, a Ceglédi Gazd. Egyesület átirata 
alapján a ceglédi gazdapontokat támogatja, Kecs
kemét város határozata alapján, az alispán átiraté 
értelmében javaslatot terjeszt a borfogyasztási adó 
csökkentése, borpárlat készítése, a szóló OrkC y 
és borseprő kifOzése iránt s az Crsz. Magyar 
Kertészeti Egyesület emlékiratában foglaltakkal 
egyetért és annak érdekében felterjesztést intéz a 
földművelési kormányhoz.

* Gazdasági elóadás. Ajkáról jelentik: 
KBrmendy Zsigmond, a pápai gazdasági iskola ta
nára, a földművelési miniszter megbízásából Ajkán, 
a  községháza tanácstermében, kisgazdák részére 
az okszerű gazdálkodásról előadást tartott. A ní
vós előadást Lakner Károly fOjegyzO kOszOnte 
meg, majd barátságos eszmecsere indult meg 
az aktuális mezógazdasági kérdésekről

* Kamatmentes kOlcsfln a tavaszi vetó- 
maghiány pótlására. A földművelési miniszter 
a  tavaszi ve Omaghiány pótlására 2000C P kamat
mentes kölcsönt bocsátott a várm. kir. gazd. fel
ügyelői g rendelkezésére, s ebből az összegből a 
20 holdon aluli kisgazdák részesülhetnek tengeri-, 
burgonya-, valamint árpa- és zab vetőmagban. A 
vetOmagvakat a gazd. felügyelOság szerzi be és 
osztja ki, s a vételárat ezév szeptember 30.-ig kell 
a  gazdáknak kamatmentesen visszafizetni.

* Állami füm igklosztá3. A földművelési 
miniszter a fümegtermelés elOmozditására a ZOid- 
mezOegyesület tagjai részére fümagvakat ad ki. 
A kapott fűmagot a termésből kell természetben 
visszaszo gá tatai. Tekintettel arra, hogy eddig is 
nagy Összegeket adtunk a külföldnek fümagvak 
importja fejében, eme termelési ág nemcsak jö
vedelmi forrást jelent a termelőknek, hanem előre
láthatólag igen jó hatással lesz a nagymértékben 
elhanyagolt tétjeink és legelőink feljavítására.

A n y a k ö n y v .
Szüleiét: Csánk István m. kir. tüzérszázados és hindi 

Szabó Mária leánya Csilla Mária Magdolna, rk. — Musvéth 
Sándor borbély-s. és Babos Vilma fia Sándor Tibor, rk. 
— Vaczola Mihály napsz. és Horváth Terézia leánya Teré
zia, rk Horváth János napsz. és Molnár Mária leánya 
Mária, rk. — Bella Péter máv. üzemi s.-tiszt és Legát 
Emília fia Elemér János József, rk. — Bordács István 
mezőőr és Németh Mária fia István, rk. — Kövér János 
máv. pályamunkás és Zsigmond Karolina leánya Erzsébet, rk.

Halálozás Laikó József 5 h., rk. - Morecz Ferenc 
aszlalos-m. 35 é., rk. — Schlé9Ínger Izidor házaló 74 é., 
izr. — Götzenberger László kalapos-m. 27 é., rk. — Szabó 
Károly ny. elemi isk tanító, 73 é., ref. — Porozel Lajos 
cipész-s. 28 é., rk. Korinszky Győző ny. kir. tszéki ta
nácselnök 62 é., rk. — Buruczki Antalné Miklós Katalin 
56 é., rk. — Oláh Mária 2 h., rk. — özv. Wolf Jánosné 
Szabó Vilma 72 é ,  ref. — Illés Istvánné Mihályik Erzsé
bet 21 é., rk. — Zombori Tihamér 1 h., rk.

Házasság: Timrner Ferenc napsz. rk. és Tóth Anna 
ref. — Kovács Károly (özv.) földin. és Vajda Mária rk. — 
Piánk Ferenc ács-s. és Slavonics Terézia rk.

T E S T E D Z É S .
o Labdarúgás. A VTC vasárnap GyOrOlt, 

a II. kér. SE-vel mérkőzött bajnokira, és kiegyen
súlyozott játék után, döntetlen 1 :1  (0 : l es) ered
ményt ért el. Eleinlén a hazai csapat irányította a 
játékot, de a veszprémi védelem biztosan verte 
vissza a góllámadásokat. A második félidőre már 
a veszprémi csapat is magára talált és csak bal 
izerencréjének ludhaló be. hogy nem győztesként 
hagyta el a pályái. A VTC gólszerzője Novák II. 
A VTC-ból a közvetlen védelem, Kálmánnal az 
élen, továbbá Pintér, Füzet éa Láng játéka érde
mel dicséretet. Biró: Czeczely — A Siófoki SE 
Szlehétvároif, a SzAC csapa'álól szenvedett mini
mális gólarányu 2 :1  (2: 1) vereségei. A körülbelül 
egyforma játekerejü csapatok közül a szerencsésebb 
nyerte a mérkőzési. A siófoki SE gólszerzóje Gás
pár II. B iró: Monlskó. — Pápán a Kinizsi—győri 
ETO mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt 
elmaradt. (t. I)

o A vasárnapi labdarúgások. Itthon a 
VTC a szombathelyi MÁV-val játssza elsfl bemu
tatkozó és szezonnyitó mérkőzéséi. — A Move 
VSE szintén első bajnoki mérkőzését játssza Fűz
főn, a cAL csapatával.

o T u rista  kirándulás. A MTE Bakonyi 
Osztálya mitcius 20.-án túrát rendez a tamás
hegyi barlangba. Indulás vonallal 10 13-kor Bfü- 
redre, visszaérkezés Veszprémbe 2128 kor. Vasúti 
kOILég féljeggyel 130 P. Vezető: > enti JenO.

Hirdetmény.
Ö skii nagyközségben az országos 

állat- és kirakodóvásár 
1932. évi m é rciu *  hó 2 9 .-é n  lesz 
m egtartva. Vészmentes helyről minden
féle állat felhajtható. Pósta, távírda, telefon 
helyben. Állatrakodó állomás: Hajmáskér 
5 km. várpalota 7 km. 
aj E lö ljá ró sá g.

1258—1931. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Brill Lajos bpesti ügyvéd által kép
viselt Weisz és Pol tzer javára 68 P tőkeköve
telés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás- 
biróság 1931. évi 4019. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szen
vedőnél 1931. évi dec. hó 15. én lefoglalt, 1420 
P-re becsüli ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti szám:- végzése alspján az árverést 
elrendelem s annak az 1908. évi YLI. t.-c 20. §-a 
alapján fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltától: javára is, végrehajtást szenvedő la
kásán, Balatonalmádiban, Baross Gábor- u. 26. sz. 
alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi 
április hó  !. napjénak délután hat óráját 
tűzöm, ki, amikor a btróilag lefoglalt bútorok, Oz'et 
berendezés és áruk s egy b ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, esetleg a beciár */,-ért is el 
fogom adni. 1000 P-t meghaladó becrVtékü ingó
n k  a becs rtek 10%  á; bánatpénzül kezeimhez 
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhivom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból a végrehajtató követeléséi megelőző kielégí
téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajlási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. évi március hó 8.
79 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

V eszprém  m egyei wéros 
legforgalm asabb helyén
portálos és Qvegkirakatos,

üzlethelyiség
m á j u s  l . - r e  k i a d ó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

Rádió részletfizetésre Fodornál!

Meghívó.
A Z ircvidéki Takarékpénztár
1932. március hó 28.-án délután fél 4 órakor
Zircen, saját házának intézeti helyiségeiben tartja meg

59. évi rendes közgyűlését,
melyre az évi mérleg közzété ele mellett a t. tész- 
vényeseket az igazgatórág tisztelettel meghívja.

Figyelmezteti az igazgatórág a t. részvénye
seket, hogy az alapszabályok 42. § a értelmében 
a közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja 
jogát, aki részvényét, esetleg ideiglenes részvényét 
a közgyűlést megelőzően legalább három nappal 
a társaság pénztáránál letétbe helyezi.

Az évi mé l^g és a közgyűléshez intézendő 
igazgatósági és felügyelőbizottiági jelentés, a köz
gyűlést megelőző nyolc napban, az intézet hivatalos 
helyiségében a hivatalos órák alatt Imegtekinihetők. 

Közgyűlési tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes megválasztása. 2. Igazgatósági és fel- 
ügyelőbizottsági jeler-t *s és az 1931. évi zárszám 
adások előterjesztése. 3. A tiszta nyereség feloszlás 
tárgyában határozathozatal. 4 Az igazgatóság és 
felügyelőbizottság részére a felmentés megadása. 
5. A felügyelöbizoiíság öt tagjának megválasztása 
egy évre. 6 hgy választmányi tagsági hely betöltése 
egy évre 7. A közgyül -st megelőzően nyolc nappal 
azialapszabályok 48. §-a szerint bejelentett indítvá
nyok tárgyalása.

Zirc, 1932. március 6.
8 i  A Z ircvidéki T ak a rék p é n z tá r  Ig a zg a t ósága .

Mérleg-számla 1931. december 31.-én.
V a g f o n  i Pénztárkészlet:

készpénz .................-  ... P  10-389 37
idegen pénznem ek................... ,  8772 P 10.477■09

Girószmálán fennálló követelések: 
a Magyar Nemzeti Banknál — P 96 40 
a M. Kir. Póstatak.-pénztárnál ,  322 58 „ 418 98

Pénzintézeteknél fennálló követelések ........... „ 1.052-—
Értékpapírok: államadósságok P 93 86

közkölcsönök ...............................  3473
záloglevelek ...........  ... » 1672
tőzsdén jegyzett értékpapírok „ 7.340-
tőzsdén nem jegyz. ért.-papirok .  3.803 51 „ 11.288-82

Váltótárca:
jelzáloggal bizt. váltóhitelek ... P  506.625-—
személyi hitelű váltók ........... ...  149.654-— _ 656-279-—

Adósok:
jelzálog jeggyel b izt hitelek P 1.479 40
személyi hitelek ................... ...  32.727 55
értéktárgyakra adott előlegek 329 36 „ 34.536-31

Ingatlanok: intézeti s z ék h á z ..............................„ 22.000-—

összesen P 736.053.20

.............................P  48.000"—

..............................,  7 .5 0 0 -

...............................  16.200 —

......................... „ 1.00Ó—
... P  283.140 10

„ 42.179 80 „ 325.319-90

... „ 66.983 —

... .  6 22879 „ 73.21179
..............................  233.518 —
..............................  1.585 37
...........................  „ 13-182 95
— .........................  87456
... ......................... 15.660-63

összesen : P 736.053 20

Eredmény-számla 1931. december 31.-én.
V e s z te s é g  • Fizetett kamatok :

takarékbetétek után ........... P 29.938 77
folyószámlabetétek után .. „ 3.625-62
viszontleszámitolt váltók után „ 2146001 P 55.024-40

Kezelési költségek:
nvomtatv., fűtés, világítás, stb. P 6.155-23 
nyugdijbizt. és társadalombizt. ,  2.08090 „ 8.936-13

Tiszti fizetések ........................................................ 9.586-—
Kamatilleték..............................................................   1.685 01
Adók ............................................................ — .  6.45894
Leírás értékpapírokból ......................................  419* -
Nyereség ................. -  ..........  . .. — ... ,  15 660 63

összesen P 97.770 11

N f a r a s é g  i Nyereség áthozat | ................... P  1.490 45
Kamatjövedelem :

ér*AVn»ni' v-m átok .....................P  1.467 86
Viltékölcsöaftk kamatai „  85.406 16 
foivo.-z<tiniaKGicsönök kamatai „ 3.660 26
elölcgkölcsönök kamatai ...  „ 5612 „ 90.590-40

Különféle jutalékok ... ........................... „ 2.359 62
Házbérjövedelem _ ...............................  1.744 -
Nyereség árukon ...............................................  1.361 42
Nyereség idegen pénznemeken _________  224 22

Összesen : P 97.770 11 
Zirc, 1932. március 6. Az Igazgatóság.

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelöblzottaág.

T e h e r  i Részvénytöke ...
Tőketartalék...........  _ . ...
Tartalékalap...........................
Értékcsökkenési tartalékalap 
Betétek: 'takarékbetétek ...

folyószámlán elh. betétek 
Hitelezők;

pénzintézetek követelései
egyéb hitelezők ...........

Viszontleszámitolt váltók ... 
Fel nem vett osztalékok 
Előre felvett kamatok 
Átmeneti tételek... . . .  ... 
Nyereség ... ...................

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptujajdonos a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


