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Üdvözlő beszéd. Főispánunk Balatonalmá
diban megyéspflspökQnket a következő beszéddel 
üdvözölte:

Méltóságos és főtisztelendő Püspök Ur!
M int a magyar királyi kormány Veszprém- 

vármegyére helyezett bizalmasa, illetve képvise
lője, a vármegye első tisztviselőjének, az alispán
nak, az Almádit is felölelő veszprémi járás fő
szolgabírójának, Méltóságod történelmi fénytől, a 
mai napon polgárai határtalan örömétől áthatott 
székvárosa polgármesterének, a Balatonalmádi 
és a szomszédos községek elöljáróságának nevé
ben is hódolattal köszöntöm Méltóságodat a Bakony 
tövére épült kies városunk bájos déli lejtőjén, — 
a szép magyartenger partján — örvendetes meg
érkezése alkalmából.

Méltóságod smegjövetele a mai ragyogó ég
bolt októberben szokatlanul tiszta melegével ver
senyez, a déli - napsugár által ringatott Balaton 
szelíd hatásával gyönyörködtet bennünket. Hisz 
éltető meleget hozott magával méltóságos Püspök 
Ur, meleget, mely a lélek, a szív tőkéjéről termel 
majd bőséges és értékes gyümölcsöt.

E hegyoldal birtokosai — bár Veszprémben 
ma tavasz van, az ősz mégis későre jár már a 
a természetben —  immáron lesxflreteltck. Nagy 
pénzzel fizetett Uncsflk, kézzelfogható vigasz a 
szép termés a tömérdek sorscsapásért.

Méltóságod munkája a mi szivünk szőllő- 
kertjében ma kezdődik. A bizonyosra vehető dús 
eredmény pedig, — az épülés Méltóságod fenn- 
köit, mély hittel, tudással és buzgalommal mun
kálkodó egyéniségén, követni akarása mindama 
jónak és erénynek, mellyel Méltóságod Istentől, 
de saját szabadakaratának energiájától is meg
ásatott, —■»- pénzzel megfizethetien értéket fog 
termelni, mert közelebb hoz bennünket ahhoz a

A szökött bojtár.
. - Irta: V*M» Jáao*.

A decemberi estben szitált a köd. Siettette 
a homály sötétfllését. Miháczi György, megjött a 
harctérről és torra járja a jó embereit. Mindenki 
jó embere vo lt Így az egész falut végig házalja.

tincs az arcvonalban. Hogy alig 
negyedeszteadet bevonulás után már szabadságot 
kapotte mindenes jó természetének, gyors m is ke- 
zeláWbtígíoak köszönheti.

X. Mert ott is szeretnek ám engem. Tudok 
én a tisztaráknak affektálni.

Csak a Gyuri bácsit, csak az öreg Miháczit 
veszik, elő, ha valami különleges fordul elő. /

Gyuri bácsi a legutolsó népfelkelőkkel, az 
apákkal vonult be, A szüretek elejét még itthon 
töltötte. Az áldott virágoskert Pannóniában, mely 
kertet öntözi híven S ílz  Mária, magukra árvult 
tbadiat t n mwrtfr volt láttáéit fMfffaálállák
Utolján »s folyamodtak érte. Hasztalan. Nem v o lt.

reéveljae, de még csak
■t mindenbe. Későn akadt 
< pásztorságát kellene el

eteti igazolni. De meg- 
határideje. Elbustttt. Iszo-
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birodalomhoz, mejyhez képest nemcsak a mai jog- 
és nemzet-állam, de Morus Tamás utópia szigete 
is csak törpe játéksziget marad, — ahol az örök 
igazság uralkodik, — Isten országához.

Ahitatosan kérjük a mindenek Urát, hogy hó
doló tiszteletünkkel és szeretetünkkel szemben meg
nyilvánuló jóakaró főpásztori szive a római ka- 
tholikus egyház és hazánk dicsőségére, Veszprém- 
vármegye polgárainak legközvetlenebb boldogitá- 
sára igen sokáig és mindenkoron ép kedvben és 
teljes egészségben doboghasson körünkben.

Méltóságos Püspök U rl Isten hozta Vesz
prémbe 1

A közelgő ülésszak.
Csak néhány nap s a magyar képviselő- 

ház összeül, hogy törvényhozót tisztét gyako
rolja. Amint a jelekből következtetni lehet, 
az ülésszak elég mozgalmasnak ígérkezik. 
Nem,/iS~Cse4ár  oly fontos ügyek kerülnek 
megbeszélésre^ melyek a politikai élet jó 
ismerőseinek sem mindennaposak. Érthető 
tehát, hogy minaítnkj váqa,
hogy mit hoz a jövő,

• A tárgyalások homlokterében a választót 
jog álfo a jövő Magyarországának megala
pozása. ^Éveknek, mondhatjuk évtizedeknek 
sok tinta?- és szóharca dől evvel-a javas
lattal. Korhiányok buktak, parlamenti harcok 
fakadtak, míg az ügy a fejlődés jelen álla
potába jutott. Vannak, akik félnek, vannak, 
akik lelkesednek érte. Kétségkívül nagy ki

tétre árvult, petroleumszükségben leledző kis házak 
ablakai mögül kíváncsian kukucskáltak ki a hold 
világos, csillagsugaras esti világba, hogy ki éb
resztette ki őket első álmukból. A hallgatózók 
mindegyike jegyzett meg nótatöredéket. Rajtuk vi
selték a hamarkészültség jegyeit. De szomorúan 
kimosolygott belőlük a humor, a bormámor bol
dogságba ringatása is.

Ha a pinceszerről kedves öregbéres komá
jával jött, a domboknak föiszaladtatta:

— Szaladj Jancsi, a kutya árgyélusátl
Bevonuláskor is folyton futott. Késztette öreg

pajtását is. Bátyusán, ládáján meg-megfutamod
tak az országúton. Elhagyták kísérőiket

Valami jóízű, alázatosba hajló beszédje volt. 
Cselédkorából örökölte. De jól állt neki. Megsze
rették érte.

Azért tudott a harctéren is negyedesztendei 
ottlét után kétheti szabadságra szert tenni. Meg
érdemelte.

Sokat, sokfélét beszélt ezekről. A gazdasági 
tisztek hogyan akarták préselni a szénit gépben 
karokkal, hogyan hozta el Luck alól a csikót zsák
ban az anyja alól, hogyan vitte ki, hogy a tót

hatású a jövendőre, mert úgy lehet a nem
zet elkövetkező sorsának nemcsak kiinduló 
pontja', de megalapozása lesz. Várnunk kell, 
míg az egész ügy a nyilvánosság elé kerül. 
Részünkről helytelennek tartanók az ismeret
lentől megijedni. A kormány előterjesztett 
munkája legyen az irányadó a vélemények 
kialakulásában. A jogos és tárgyilagos 
bírálat mindenesetre nem ■ marad el, az 
esetleges hiányokra is rámutat a felszóla
lások éle. Győzzön a szétágazó, vélemények 
között a helyesebb.

A népjogok kiterjesztése elől kitérni 
nem lehet. A nagyobb néprétegek politikai 
jogokkal felruházása jelentse az ország meg
izmosodását, a politikai élet tisztaságát, erős 
nemzeti életet. Az eddigi jelekből, itt-ott 
elhangzott felszólalásokból azt látjuk, hogy 
a jelen kormányt támogató pártok a magyar
ság történelmi jogait respektálni kívánják 
s érdekeit szivükön viselik.

A 4">rvé:;y}av'»?Iat''k "észe a
népjóléti kérdésekkel foglalkozik. A háború 
szenvedései és általa teremtett különleges 
állapotok mutatták meg igazán mekkora a 
hiány e téren Magyarországon. A politikai 
küzdelmek elterelték a figyelmét eme kér
désekről, pedig az állam jóléte a nagy 
tömegek jólététől és boldogulhatásátóí függ.

A hazánkban majd mutatkozó nagy 
gazdasági fellendülés, minden téren mu- 

gaB g s a a g g i ^  b .
vigságra hangolni legkedvesebb vendéglátóját. Az 
elé sehogyse lehetett a háborúból vett eseménye
ket vérlátás, emberélet kioltása nélkül oda va
rázsolni.

Volt a Gyuri bácsi életében elég derű. A 
gyereksége csupa kópéság, könnyüvérüség. Haj 
elébe 1 Ide a bűvös vesszőt, a visszaemlékezést. 
S Valahogy rázökkent, de észrevétlen, a bojiár- 
sá gból szökésére.

Még jó l ki se álltam az oskolából. Apám a 
foki majorba szógált. Jáccadozok, elevenkcdek. Az 
urasági ház előtt állt lovas kocsi. Az előtt, a körül. 
A gyülevészi Rétes Dani tekintetesé volt. Olyan 
kisnemesforma ember volt. Tartott lovat, kocsit, 
kocsist. Ha rá került a sor, befogatott. De a pa
rádésokat bizony eke elé is fogták. Meglát. Tuda
kolja, ki kölke-verebe vagyok. Mondom. Aszongya 
szeretnék-e bujtárkodni ? Nem én. Aszongya, hogy 
a majorban nincs-e rím  szükség. De ezt ax ura
ságnak mondta. Nahát szórul-szóra összüttegyez- 
tek, hogy az apám épen a major körül van. Hát
•Síi!*®-** 1 »«3 W 3 1  19 C Z Ic K .

Egy pár csizma, Ősszel gúnya, meg egy kö
böl e « g .  Az apám nekiörölt a jóbérnek. Majd 
csak ettMtitárkodok, gondolta, neki meg milyen jó 

ttaéfe lesi a ruha, csizma, télire az ingyen kö
sz Isten nyugasrtalja. az.

>  e csak am it volt 
s apre, el ne
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tatkozó erős verseny csak sürgősebbé teszi. 
Így találja rneg a* földnek fia, az i^ari ' 
munkás, a latemer osztály honját e hazá
ban. A népjóléti kérdések közül a tisztvi- i 
selök helyzetének javítása áll az előtérben. í 
?\ pénz értekének csökkenése a keszfize- 1 
lésekből élők számára a háborús helyze- I 
teí elviselhetlenné tette. A tisztviselői kar } 
óriási inunkat végzett a harctér mögött. : 
Az állam nem hagyhatja őket a pusztu- ; 
lasba dőhíi, mikor a háború u. n. kon- j 
junkturáit -kihasználók akárhányszor a sem- j 
misegből jutottak nagy vagyonhoz. Az 50, * 
esetleg 100 százalékos háborús segélyezés j 
— bár meg mindig nem közeledik a drága- | 
ság arányaihoz sok tisztviselő családban ; 
jelent megkönnyebbülést, lesz gondüző akár- j 
hány helyen, ahol aggodalommal várták a i 
közelgő telet. Örvendetes szándék a hadi- '  
segélyek s a hadiözvegyek nyugdijának ’ 
tervbe vett emelése is.

Az egész ország közvéleménye érdek- : 
lődésse! várja a megnyíló ülésszakot, amely ; 
hivatva lesz, hogy megnyugtatást hozzon a i 
sérelmektől és keserűségtől ideges leikekbe. ;

H IV A T A L O S  H EÓ Z. j

Pályizatfe lfüggesztés. A csutkái r, kain.
kántoriamtól állas betöltésére 1917. október 25-re j 
meghirdetett pályázat bizonytalan időre feifüggesz- : 
telik. Iskolaszék. j

P á ly á z a t A böhönyei (Somogy ni.) r. kath. 1 

iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. ! 
Fizetése a hitközségtől 600 K, a többi államse- j 
gély. Kötelessége díjlevélben. Tartozik a hadba- 1 
vonult kántor helyett az összes kántorit elvégezni, i 
amelyért stóla és havi 20 K  jár. Az állás azonnal j 

elfoglalandó. Pályázati határidő és választás nov. > 
hó 1. Posta, 'távírda, vasút helyben. Kérvények j 
Puska Géza lei-kész, iskolaszéki elnök címére kül- i 
dendök. 1

P á ly á z a t A bodrogi (Somogy m.) r. kath. ; 
népiskolához helyettes tanítót vagy tanítónőt kere- j 
sünk a háború Urtaraara. Fizetés : Lakás és kerten j 
kivöi 800 korona és a háborús állami segélyek, i 
Egy öl tűzifa, 5 % -os  pótadoból körülbelül 130 [ 
korona, ismétlő oktatásért 28 korona. Állás no- j 
vember 1-én elfoglalandó. Kérvények október 25-ig ’ 
Plébániai hivatal Hetes címre küldendők. !

Másnap korán fölvertek álmomból. Az istál
lóban aludtam. A béres az ajtóba feküdt ke
resztbe. Első este elfogott áz álom. Végigaludtam 
az eccakát. Hanem a nappali dolog nem állt 
az oldalamhoz. Hiányzottak a pajtások is. Csak 
egy gyerek se, vetődött arra. Sehogyse bírtam 
megszokni.

Addig még csak megvoltam, fia  nem a ko
pasz hegyódaiban, ahun legeltettem, egy árva fa 
se á;it. Nyugatnak megkezdődtek a pógárság 
szőlőhegyet, A Szálára nézett a hegy. fia  meg- 
bogarasoduk úgy tizenegy óra tájt az én mar
háim usgyé, se hajsz, se té, se csáíé, fölvágták 
a fejüket, a farkukat hátukra csapták s nktig, a 
szőlőhegyig meg se álltak.

Onnajd a Szí. Vendelnek se tágítottak. Ha 
jobbra tereltem, fújtak és balra iramodtak. Ha 
balra, megint ellenkező irányba vágtattak. Sok 
pocakot vittek véghöz. Róttam tehetetlenségemben. 
Akkor tar.útam meg az Isten nevének héjába vevését.

Alig vártam, hogy estennen hazahajtsak, le- 
fHcögyímk, a béres gazda az ajtót elhagyja, hogy 
elszökhessek H as tabn  nanozkodtam  neki.

VESZPRÉMI HÍRLAP

Megyéspüspökünk érkezése.
Érkezés Balatonalmádiba.

Szeptember 11-én délelőtt 11 órakor robo
gott be Balatonalmádi-fürdő állomásra a biída- 
pest— tapolezai gyorsvonat, mely egyházmegyénk 
várva-várt uj főpásztorát hozta.

Amily fényes és fenkölt hírnév előzte meg 
jöttét, oly "lelkes és meleg szívből fakadó volt a 
fogadtatás, melyet a hatóság s a pálvaudvaron fe
lekezeti különbség neÍKÜl ásszegyüit díszes közön
ség rendezett a főpásztor számára. Dr. Rainpredit 
Antal főispán, dr. Bibá Károly alispán, Kercnyi 
Andor járási főszolgabíró a törvényhatóság, dr, 
Komjáthy László polgármester, továbbá Percnyi 
Antal kanonok-plébános Veszprém város, es 
Sdim iJt Lajos jószágkormányzó a püspöki ura
dalmak képviseletében siettek a püspök elé. De 
megjdentek a fogadtatáson Balatonalmádi ás Vö- 
lósherény községek Áépéjselői is, amazok Balázs 
Pál községi bíró és Birnbaum  János jegyző, az 
utóbbiak pétiig Kun László községi bíró és Bá
thory József jegy.ó vezetése mellett Gyöngyösy 
Imre vorösberényi plébánossá! együtt. Fehérruhás 
szép magyar falusi, leányok kedves sora szegé
lyezte a festői csoportot, melyben dr. Rumy Béla 
ny. államtitkárral ott láttuk Balatonalmádi díszes 
intelligenciáját is.

' Fogadás.
A vonat érkezésekor Kcrényi Andor járási fő

szolgabíró sietett a püspök elé, — aki HAüwPal 
dr. magántitkár, dr. Saly László p. kamarás és dr. 
Martin  Aurél p. kamarás, a központi papnevelő
intézet tanulmányi felügyelőinek kíséretében ér
kezett — s jelentette neki, hogy . a vármegye fő 
ispánja a megjelentek élén üdvözölni kívánja.

Látható örömmel fogadta a főpásztor a je
lentési és szeretetteljes mosollyal sietett a főispán
hoz, ki a tőle megszokott ékesszólással, lelkes 
hévvel s a magyar szó szinarany őszinteségével 
köszöntötte a püspököt, kinek ugyanakkor a meg
jelent lánykák egyike, Kenneth Mariska virágcso
kor! nyújtott át.

.Meghatva a jóleső ünnepléstől, meleg sza
vakkal válaszolt a főpásztor, szivének, lelkének 
egész kincsesházát felajánlva híveinek, szavainak 
varázsával szinte magával ragadva az ünneplőket, 
kik szűnni nem akaró lelkes éljenzéssel hódoltak 
a szeretett püspöknek.

Ezután a főispán bemutatta a hatóságok, s 
a hívek vezetőit, kiknek mindegyikéhez volt a 
püspöknek néhány kedves, nyájas szava; majd 
megindult a díszes kocsisor a feldíszített közsé
geken kervszdii. melyek mindegyikében az utca
sorokon a közönség, s tanítók vezetése mellett 
kivonuit iskolasgyerinekek fogadták lelkes éljen
zéssel a főpásztort.

SzcntkirilyszabadjAn.
Felemelő jelenet volt Szentkirályszabadja köz

ségben a római katholikus és a református hívek

De mi voltam én akkor? Nyáladéjc. Akinek 
játékon meg kenyéren az esze. >

Elkeseredtem. Egyre azon járt az eszem, 
hogyan szökhetnék meg. Arra nem v itt rá a lé
lek, hogy az állatot önzetlen bitangba engeggyem. 
C^ak az eccakatól vártam a módot. Lélekzetfogva 
lestem, hogy m ikor alszik el az én börtönőröm. 
Látom ám, hogy a kisbéres, szántógyerekek kö- 
rösztbe lépik s mennek a kútra innya. Ej, mon
dok, én is kimehetek így-

Kicsullankodtam.
Míg ezt véghöz vittem, nem hiszem, hogy 

csak egyet is szusszantottam volna. De hogy csu
rom víz lett az egész testem, a ’ való.

Usgyé az ú tnak! Futottam, mintha kerget
tek volna, llá ira-hátra néztem. Senki, még egy 
bogár se követett. De azért szaladtam, míg a ma
jort láttam.

A kocsivölgyi majornál letértem az ú tró l 
Cigányok sátoroztak ott a reméazben. Teknyőt 
faragtak. Egy rajkó meglátott. Lehetett úgy haj
nal után.

Elkezdett

1917. október 14.

; *
együttes tiszteletadása, kik le lkipásztoraik: Krizsck 
Alajos plébános és Csomasz Gyula ref. lelkész 
vezetése alatt vonultak k ia  püspök elé, példa.idó 
módon dokumentálva azt a felebaráti szerek női 
áthatott békés szép viszonyt, melyet a két* kü ,u ;i-. 
böző fe lt kezet között, derék lelkipásztoraik meg
teremtettek s buzgón ápolnak. )

A püspök itt néhány percre megszakította 
útját. Krizsek< Alajos a róm. kath. egyházközség 
nevében fejezte ki hódolatát a megyéspüspök előír 
Az elmaradott fényt pótolja — úgymond — az igazi 
bensőséget jellemző egyszerűsége és melegsége a ' 
sziveknek. Az elmaradt fényért evvel köszönti le g -A 
főbb elöljárójót. Csomasz Gvyla a református egy
ház nevében üdvözli Veszprém uj püspökét, kí
vánva neki eredményes, korszakalkotó működés!, 
melynek nyomai Szentkirályszabadja éleiében is 
láthatók legyenek. v c

Öméltósága válaszában híveihez köszönetét 
mond a meleg fogadtatásért. Ö nem fényt, hanem 
közvetlenséget és melegséget keres. Alighogy egy- '  
házmegyéje területére lépett, máris ezt tapasz
talta, ami jóleső érzéssel töltötte el. Válaszában a . 
református hitközség képviseletéhez .elmondottá, • 
hogy örömet szerzett neki ez az üdvözlés, mert 
Veszprémbe indulásakor is legszebb jelei ,átta, 
hogy a honpolgári erényekben oly ■ izmos ref irm. ‘ 
égj íiáz szivében az igazi béke honol, ami h-.lyes 
is. A jelenleg ugv nélkülözött polgári békét fegy
ver és tömérdek vér készíti elő ugyan, a béke 
tartósságát azonban úgy a polgári, valamint a val
lásos élet terén is a megértés és kölcsönös meg
becsülés biztosítja állandóan.

Veszprémben.
Szabadiról Öméltósága és kísérete egyenesen 

Veszprémbe hajtatott. M ikor a város közeiébe ért, 
megszólalt a székesegyház nagyharangja, jelezvén 
a főpásztor érkezését. A város apraja-nagyja ekkor 
már a zászlókkal feldíszített utcákon tolongott. A 
várban a helybeli összes tanintézetek, zárdák és 
iskolák diákserege foglalt helyet. A lakosság 
örömujjongása s lelkes üdvözlése között vonult fel 
püspökünk a várba, hol a gyermekek kedves él jen- 
köszöntését fogadta.

a Kedves látványt szemléltünk, m ikor az an
golkisasszonyok növendékei apró zászlócskák lo- 
bogtatásával hódolatukat bemutatták. Öméltósága 
rövid szcntséglátogatás után a székesegyházból a 
püspöki 'palotába ment, ahol a székesegyházi káp
talan, a belső papság é / a kispapok várták.

Rédey Gyula dr. püspöki heiynök üdvözlő 
szavainak megköszönné#! után Öméltósága a káp
talan tagjaival és a megjelentekkel elbeszélgeti!. 
M indenki számára volt* egy-cgy barátságos szava. 
Majd az erkélyről közvetlen savakka l megkö
szönte a megjelentek tiszteletadását. A közönség 
örömmel tért otthonába abban a tudatban, hogy 
immáron itt helyben tudja uj püspökét.

Aszongya, hát mért léptél meg?
Aszondom, hogy én ott nem legeltetek, mer

a parasztok' aszonták. agyonvernek, ha még kárba 
eresztem a barmot. Ott pedig a jó Isten gyereke 
se tartja meg, ha tizenegy felé elkezd bogárzani 
a jószág, mert ott egy szál fa sincs. Aztán m 
szőlőhegybe meg van,

Aszongya az uraság, hogy nem köllött vása 
eztet a csúfot tennem vele, már üssem szóltam. 
Csak ^ iljek föl. Majd a Bébic-kertbe lesz fa, ott 
legeltetek.

\  K Bébic-kert szomszédos a parasztlegelők- 
ke l .H it kihúztam én az őszig, szent M ' ' -  
m ikor' leesett a hó. A szentroártonyi vásárban 
megvették csizmát, dóminyt. nadrágot.

Azután jó l is éreztem magamat. Szint ' ■ 
nátam eégyflnni. A pajtásokkal e-n--.-' - 
össze verődünk. A bődet d c 'ó 'n i  <■: r 
kodtunk szfvaéréskor *  szói lőskerb M 
máltuk- ükét. Hanem eccer majd h-gv .'■m* '
jártunk. Sütött a hódvitág. F ö lh .\l.-- it , r  ■■■: :
elbújt a hóid. A- Böde domb nyárfát Ív—'-
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Értekezlet.
Népes értekezlete volt hétfőn a városi párt

nak. Olyan várost képviselők is megjelentek, akik 
nem tagjai a pártnak. Dr. Rainprecht Antal fő
ispán, úy^-Bibó Károly alispán s Petényi Antal 
kanonok-plébános is jelen voltak. Dr. óvári Ferenc 
elnököl. Elmondotta a városi párt alakításának 
célját. Hangoztatta, hogy pártjának nincs má$ fel
adata, mint a városi közgyűlés elé kerülő ügyek 
megbeszélése és megismerése. A továbbiakban 

.megjelölte az értekezlet vitatárgyait s üdvözölte
a tagokat s a vendégeket. \

A vendégek meghívását a főispán köszönte 
meg. örül, hogy az elnöki jelentés szerint, a 
városi pártot semmi más célzat, nem vezeti, csak 
is a közgyűlések előkészítése. Évekkel előbb más 
felfogás uralkodott a köztudatban s ekkor szóló 
állott egy eilenmozgal^m élére. A cél uj párt ala
kítása volt, s ez sikerült is. Állása miatt csak 
vendégnek > tekinti magát. Pártgyülésen nem kí
vánna részt venni. S azt hiszi, "hogy az ilyen tö
mörülés, amely csakis időleges kérdéseket, egy- 
egy közgyűlés ad hoc felvetődött tételeit vitatja 
meg, nem is kíván pártszervezetet. A vendégek 
nagy száma is arról tanúskodik, hogy nem párt- 
gyűlésre, hanem értekezletre jöttek s ily értelem
ben köszönti a városi párt elnökét s köszönte 
meg a meghívást.

Dr. Bittó Károly is köszönetét mondott az 
üdvözlésért. Biztosította a jelenlevőket, hogy min
denkor szívesen munkálkodik a város érdekében.

Az értekezletek első tárgya a huséríékesitő 
részvénytársaság ismertetése volt. Dr. Rainprecht 
Antal lelkes szózatu ajánlása után dr. Rosenberg 
Jenő is a részvénytársaság szükséges volta mellett 
érvelt A buzdításnak ötvenkét újabb részvény- 
jegyzés Jelt az eredménye. A részletes, szakszerű 
ismertetés-^Ruzsicska főhadnagy tiszte volt. Gya
korlatot, tapasztalatot árult el ismertetése. Különös 
figyelemmel domborította ki a melléktermékek 
hasznos értékesítését, jelezte egyúttal a tervet, 
hogy a r. t. más élelmicikkeket is üzletkörébe von. 
Szó van pl. káposztarendclésről. Ily módon a 
vállalat közélelmezési társasággá bővül. A hall
gatók az ismertetést szives figyelemmel s azt 
hisszük, a vállalat javára hasznosítható érdeklő
déssel hallgatták s a vállalat létesítését közhelyes
léssel fogadták.

Az értekezlet második tárgya a veszprémi 
gőzmalom helykérdése volt. Az igazgatóság sehol 
sem talált alkalmas helyet a város és a vasút kö
zelségében, Betekintett tehát a városba, ahol csak
hamar szembe ötjött a város, tulajdonába levő 
Todeszkó-féle háí’telep. Dr. Óvári Ferenc azt a 
kérelmei terjesztette a párt ele, hogy támogassa 
a malomigazgatóság tervét s majd a közgyűlésén 
r. telek átadása mellett szavazzon. A város á házat 
100 ezer koronáért vette hadlárva-othon céljaira. 
Ugyanerre a célra még külön 20 ezer koronát is 
megszavazott. A részvénytársaság a háztelepért 
hajlandó ezt a 140 ezer koronát megadni.

E vásárlási terv az értekezlet tagjait kínosan 
érintette. A megütközés kifejeződése látszott az 
arcokon s nagy kérdőjellé alakult át a filstgo- 
molyban a kutató érdeklődés: ktnek az' agyában 
Sióiétett a gondólat ? Egyöntetű volt a feltevés, 
hogy ez dr. ówfef Ferenctől nem eredhetett. Aki 
süwcUlélekkel, anyagi áldozattal is, a hadiárvák 
whona megalkotását szorgalmazza; akt magát 

célból erre a telekre közgyűlési határozat 
által reiöttttte: soha sem gondolhatott arra, hogy 
a város által oly nemes célra vásárolt telket rész
vénytársaság kedvéért eredeti rendeltetésétől s
egyéb városfejlesztési céljától elvonja. Mert legyen/ 

í  ■ r‘ lí/u -j v o n a l io n : a ' ^ ‘.(‘■-■’•elésnek, a gőz/
-• .z v> nytársasági £•’ —■’■gis csak ma-
■o - 1 a v - k  ■ oyeni érdekeit 

/■■■• <-gy íiy-n  a'k .’ .is basem hordoz 
o-y í-gypteno;-!. •'-.-i-ke?, mint egy

pn,’--prbaf'iíi intéznv'ny •éteailése.
p/ a rn’-gg)’' /  ’ d ’s irányítóim dr.

■ •’ dr l 'r .h tr M ik - ;, R-nl- /■.' Vince és
■ Mi-.-l ellenezték

* ■ . u -’ g p p  ‘ és1 '■* -zó t t Különösen
, V'.it dr I .v l - ’ r Mi'*:.; 1 eszédénck.

• . . í i- y.tolták i .-’ i m d ■ . tiig kiala-
<-eai-.t ; • z ». bog, ! J-xkskó.fcle 

ek a , n-.i ■ ■ 3 lkai -
■ {4r’ a a v--i: !.-g= if = g , -

-■'j« ■,k a ba'á’ /a’’. z

VESZPRÉMI HÍRLAP

H Í R E K .
— Pflspökmise. Az ismertetett programm 

szerint Rótt Nándor dr. püspök ur Öméltósága 
székvárosába megérkezvén, ma, f. hó 14-én d. e. 
9 órakor a székesegyházban ünnepi misét mond 
és prédikál. A szt. misével kapcsolatosan fogadja 
a püspöki szertartási könyvben előirt hódolatát a 
székesegyházi káptalannak és a papságnak. Az 
egyházi szertartások után Öméltósága a püspöki 
palotában fogadja a megjelent küldöttségeket. A 
kővetkező héten itthon tartózkodik püspök ur. 
F. hó 21-ike után azonban rövid időre szék
helyétől távol lesz.

— Katonai kinevezés. Budán József fő
hadnagy mérnökké, Tuba Lajos és Békefi Árpád 
műszaki tisztekké — a 31. h;-gy.-ezredben — 
kineveztettek.

— Előadás jótékony célra. Luitor Ferenc 
dr. pápai tb. káplán a konstantinápolyi M. T. T. 
tagja, a múlt szombaton jótékony célra előadást 
tartott Konstantinápolyról. Az előadás 600 kor. 
tiszta jövedelmet hozott, melyet egyenlő arányban 
felosztva a veszprémi szinpártoló egyesület elkül
dött a 31. honv. pótkeret és a 7. honv. tüzér 
pótüteg parancsnokságához.

— Az egyházi hatóság figyelmeztetése. 
Az egyházmegye területén könyöradományt gyűjt 
egy magát mezopotámiai hithirdetőnek nevező 
egyén. Az illető viselkedése azonban meghazud
tolni látszik állítólagos hivatását, éppen azért az 
egyházi hatóság óva figyelmezteti a közönséget s 
a gyanús kéregetöre ezen az utón is fölhívja az 
illetékes hatóságok figyelmét.

— A ciszterciták tisztelgése. Zirczi cisz
terciták tegnap délelőtt tisztelegtek püspök ur 
Öméltóságánál. A rend üdvözletét dr. Békefi Rémig 
apátur tolmácsolta, aki dr. Szentes Anzelm rendi

— Közélelmezési törzskönyv Praktikus 
gondolatot valósított meg a városi főszámvevő. 
Élkészittette a közélelmezés törzskönyvét. Benne 
van minden fogyasztó neve s jegyezve lesz, mikor 
kapott cukrot, szappant s egyéb árut s hogy mely 
éleimicikkekre kapott vásárlási igazolványt. Ugyan
ilyen rovatokkal ellátott lapot kap a fogyasztó is 
s ezt minden alkalommal fel keli mutatnia, ami
kor újabb kiosztásra jelentkezik. Ez a törzslap 
adataiban megegyezik a főtörzskönyv adataival. Ez 
az újítás — ha nem is teszi tökéletessé a rend
szert — az eddigi gyakorimon sokat javít s nagyon 
megkönnyíti az igazságosabb kiszolgálást.

— Az áldozatkészség szép példája, A
műit év őszén akaposvari piebama templomból 
ismeretlen tettesek ellopták a szentségmutatót és 
áldoztató kelyhet. Dr. Zimmert József prépost- 
plébános a szomorú eset után híveihez fordult, 
hogy közadakozással pótolják az okozott hiányt. 
A hívek áldozatkészsége 12 OCX) K-t hozott össze. 
Méltó a kaposiak ügybuzgósagához. A plébános 
Adler Károly becsi iparművésszé! uj csinos szent
ségmutatót készíttetett, amely , már rendeltetési 
célját szolgálja is.

— A* Iskolai előadások kezdete. Vadnay
Szilárd dr. vármegyei tiszti főorvos a közigazga
tási bizottság f, hó 10-én tartóit ülésén azt indít
ványozta, hogy egészségügyi szempontból, meg a 
tüzelőanyag hiánya miatt az. összes népiskolákban 
kezdjék az. előadásokat reggel nyolc óra helyett 
kilenckor. A közigazgatási bizottság az indítványt 
elfogadta.és felkérte a kir. tanfelögyelőseget, hogy 
erre vonatkozólag intézkedéseit tegye meg. Az uj 
iskolai rend nov. 1-én kezdődik s április 15-ig tart.

— Árvapénzek és vármegyei alapok el
helyezése. A vármegye törvényhatósági bizott
sága megjelölte a vármegyei pénzintézeteket, ame
lyekben az árvapénzek s a vármegyei alapok 'a 
jövő évre elhelyezhetők. Az alapok és alapítványok 
60 %-át a Veszprémi Takarékpénztárban. 3O7o-át 
a Vcszprémmcgyci Takarékpénztárban s 10 'éo-át 
a veszprémi Közgazdasági Bankban helyezte el. A 
két első intézel 3 */«. utóbbi 4 9,.-ot fizet. Az árva
pénzek 2,373.051 korona készletéből közel másfél
milliót a veszprémi, a többit más vármegyei takarék- 
pénztárak ban helyeitek el 3 */»*/« kamatozás mellett.

A BalátöOMÖvetséf köréből. A Balaton* 
stövettéf gyűjtést rendezet /̂-* veszprémi Hadl- 
árvabáz céljaira. A gyűjtés eredménye 12.598 K,
■ r f ■< g. 5067, Balatonalmádié 2500. BaU- 
bmviiágosé 320, BalatooaJigáé 112 t t

(XXV-41. szám.) 3.

-A Szövetség a kormányhoz felterjesztés! in té
zett, hogy a Balatonvidéken is f'ilfép^tt akbér- 
uzsora ellen megfelelő intézkedéseket foganatost'soa

A gőzhajózás ügyében pedig bizottságot kül
dőit ki. Feladata lesz, hogy i zt a kérdést a fej
lődésre kívánatos módon előkészítse. Tagja lett 
dr. Övári Ferenc is.

— Mindent a hadseregnek! A hadrakelt 
seregnek fehérneművel és alsóruhával való ellá
tása szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik! 
Ezért a Hadsegélyező Hivatal a magyar népnek 
három éve lángoló lelkesedésébe és minden más 
nemzetét felülmúló áldozatkészségébe vetett szi
lárd bizalommal fsrdu! az itthonmaradottakhoz. 
A Hadsegélyező Hivatal férfi- és női fehérneműt, 
harisnyát, inget, lábbelit, szoknyát, törülközőt, 
asztalkendőt, ágyneműt, mindenféle fehér, színes, 
tarka vászon-, pamut-, karton- és barchet-holmit 
kér, amely alsóruhaként viselhető vagy alsóruha 
készítésére vagy javítására alkalmas. A gyűjtést 
az iskolák és hatóságok egyöntetűen végzik. Leg
célszerűbb volna erre a célra bizottságot alakí
tani. Ha ilyen alakul, jelentsék be az alakulást a 
Hadsegélyező Hivatalnak (Budapest, V., Akadé- 
mia-utcá 17. sz), mely a közelebbi utasításokat, 
valamint a gyűjtés eszközeit szívesen fogja ren
delkezésére bocsátani. Adjon mindenki még nél
külözések árán is, mert csak így róhatjuk le a 
hőseinkkel szemben köteles hálánk egy csekélyke 
részét.

Zenetanár. Megírtuk, hogy a városi 
zeneiskola tanári kara uj tanerőkkel gyarapodott. 
LJjabb értesülésünk szerint Korneliusz János is 
tagja lett a tanári karnak a hegedüszakon.

— Vasúti menetrend. Október 10-én vál
tozás történt a balatoni vasúthoz csatlakozó vasút 
menetrendjében. Újra visszaállították a d. e. 9 óra 
44 perckor induló vonatot, amely Balatonfü redig 
csatlakozik s délután 1 ó 3 p-kor ér vissza. Ezzel 
megszűnik a d. u. 1 órakor induló vonat köz
lekedése. Az esti vonat Alsóőrsről egy órával ko
rábban, 8 óra 26 perckor érkezik.

— Villany — rendőr — közbiztonság. A
közelgő téli hónapok sötét éjszakái kívánatossá 
teszik a közbiztonság fokozottabb ellenőrzését. S 
hogyan remélhetnénk ezt, mikor a rendőrök csekély 
szama újra megcsappant s amikor l ;» 12 órától 
egész reggelig viilanytalan sötét éj borul fölöttünk. 
Kétszer is indul éjjeli vonatunk. Egyikhez három, 
másikhoz ncgyórara kell az állomáshoz jutnunk. 
Komoly megfontolást kivan, Stogy, mit jelent ez 
az éjjeli vonulás azoknak, akik nem kerülhetik el. 
irigykedve gondolunk a szomszédos varosokra, 
meg a kis Tapolcára is, amelyekben egész éjjel 
égnék a villanyiampák. Kerve-kerjük az illetéke
seket, alntsak vissza az ejjeit világítást, meg ha 
redukáltan is. Addig tegyük ezt, inig a sötétben 
rejlő,:ő gonoszság siralmas köti :■ ■ .■ .. ■■ -  ■■■■.
Kevés számú rendőr, sötét éjszaka ~~ sehogysem 
kedveznek a közbiztonságnak. S ha már a rend
őrség apasztását nem akadályozhatjuk, adjunk, 
amit adhatunk : világosságot !

— Szövetkezet Márkén. A szövetkezés te
rén szép példával járt elő Markó község. A falu 
németajkú gazdái közül egyszerie százan iratkoz
tak be tagul a Veszprémvarmegyei Qjzdasági 
Egyesületbe. A szervezkedes élen Pidincr János 
markéi kisgazda all. A szervezkedes első gyü
mölcse már meg is termest. Október 7-cn meg
alakult a Fogyasztási Szövetkezet a Hangya köte
lékében. Az alakuló közgyűlésen clr. StAöm// Ká
roly, a Magyar Gazdaszövetség titkára ismertette 
a nagyszámmal cgybegyült szövetkezeti tagokkal 
a fogyasztási és értékesítő szövetkezet szervezetét, 
hasznát és alapszabályait. A szövetkezet kezde
ményezői Ungcr Ferenc plébános Molnár Tivadar 
tanító, Pidtner János es Jung József kisgazdák 
voltak. A szövetkezet 40 ezer korona alaptőkével 
alakult. Elnökévé jung József ottani kisgazdát vá
lasztották.

— A burgonya-fejkvóta. Az országos köz
élelmezési hivatal most állapította meg a burgo
nyából vásárolható mennyiséget. A megállapított 
kilószámot a jövő év júniusáig vették egy összeg
ben. A termeli visszatarthat háziszAkségltt elértén 
nehéz testi munkát végző felnőtt családtagok és 
ellátandók részére 67 és fél kilót. Qazsiasdgi 
s^g/rí föwfa vető “tagra kalatwbálb holdanWnt a 
helyi szokáshoz képest 900 kilát számítanak. Ta
karmányozás drain burgonyát visszatartani nem 
szabad. Az időszaki é» gazdasági mankbok ré
szére it t  efUUaok idején legföljebb 3 Jwwpw 
havi 15 kg. CUxdisAgi owrHdek a c*H4d-
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szerződésben kikötött mennyiség amennyiben a fön
tebb megállapított 130, illetve 67 és fel kilót meg nem 
haladja Nem termelő, vagy olyan termelő, akinek 
termese a most említett mennyiséget el nem ért, 
vásárolhat kizárólag saját házi szükségletére ne
héz testi mimikát végző felnőtt családtagok és el
látandók részére személyenkint 120, egyeb ellá
tandók részére személyenkint 67 és fél kg. Egy 
háztartás 'teszere egynél több vásárlási igazolvány 
ki nem adható, a kiadott vásárlási engedélyek 
aiapjan a burgonya csoportosan be nem szerezhető.

— je g y z ő i á llás. N eumayer Károly nyuga
lomba vonulása folytán az ösküi körjegyzői állás 
megüresedett. Kerényi Andor főszolgabíró k ih ir
dette a pályázatot ez állásra, melynek határideje 
f. hó 26-án jár le.

— Erdei tűz Nagyvázsonyban. Oki. 4-én
délelőtt a nagyvázsonyi gn>f Zichy-féle birtok er
deje a Kap-hegy valószínű az erdőről ágfát fuva
rozok gondíülanságaboi tüzet fogott s a száraz - 
avaron gyorsan futott a láng északról délre a r it
kíts fiatal erdőben A In ia lm is  füst és lángözön 
felé három község népe r 'hant. Délről elsők a j 
pulaiak derék főerdészUKkei, Szaszy Bélával, - 
északról a Zsofia-majonak, keletről a nagyvázso- i 
nyiak verték el a fűié* tüzet. Deiutan 4 órára 1 < hold ! 
erdő leégett, de a tűz lokalizálva lett Ha erélye- I 
sen intézkedik a hatóság s jó érzékű a közön- 1 
seg, mily gyors s kiadós a mentes. J

— A jvárm egyérő l. A törvényhatósági köz- j 
gyűlés Schneider Gyula árvaszéki irodasegédtiszt- ! 
nek gyógyfürdői költség címén 150 koronát terí
tett meg. A vármegye 1918 évi Jcöitségelöiránv - i 
zata: bevétel 459.369 13 K, kiadás 458 838 85 K, ! 
egyenleg 530 80 K. Az útadó l ü ’ . A megyegyü- i 
les besza.'áso.asi költségek fedezés-ere 1918-ra ' 
73 000 koronát, e.őfogaíozásbol eredő pótdijak 
fedezésére ’ *e • -ot, a tiszti nyugdíjalap javára a jog- j 
erős 1c , -on kívül még 2l!«varmegyei pótadót vetett ki j

— Borsó, bab, lencse fe jkvó tá ja . Dr. j 
Bibó Károly alispán emberi táplálkozás céljára . 
babból 12 kg , borsobol 10 kg., lencsebői 6 kg , • 
kölesből 3 kg. ftjKvotat a lapított meg egy evre. ■

— Jeges eső. Csütörtök délután fekete t 
felhők úsztak Márkó felöl Négy óra tájban a sűrű ' 
cseppek között mogyorónagyságu jégszemek is. ■ 
kopogtak. Ez csak mutató volt. Később, a má- . 
sodtk róla dörgés és villámlás közben jeges esőt j 
zúdított a város fölé. Különösen a Temetőhegyet I 
erte a haragja, ahol igen sok ablakot bevert. ' 
Nagy kárt tét; a jutási k >rház ablakaiban, bevervén i 
százötven ab akfiókot A leesett víztömegből — I 
persze a jég nélkül — kikerült volna néhány nyári ! 
permeteg. De jo iett vo lna ! í

-  Tűzifa. A tisztviselők tűzifájából vásár- [
lókat az intéző bizottság k iké ri, hogy tekintettel j 
a fürészclés körül tanndt nenezsegekre (gép nem i 
müKödik), szíveskedjenek, ha csík tehetik, a fii-  I 
reszelésről lemondani. Így a fa előbb szadit- I 
ható lesz. ■ I

— K ölcsőn fuva r. A .tisztviselők tűzifa be
szerzés. csoportja tiszte lhe t telken a ló- tehén- I 
vagy fiKorfogittal rendelkező birtokosokat, gazda- 
kát vagy fogitosoicat, hogy tekintettel a tűzifa j 
sürgős befuvarozásara, kölcsönbe segítsenek fuva- I 
rozm Ennek fejeben a fa befuvarozása utón a I 
tisztviselők igáját (3 pár lohgat) annyi napra, i 
ahariyan segítenek, bármily heiybeií munkára 
igénybe vehetik, pi. szántásra is. jelentkezéseket 
kér Göndör Ferenc kir tanfelügyelő.

— Vasúti szerencsétlenség. Siófokon hét- 
h’ n hajnalban a pksti személyvonat belefutott a 
s. T-k-kiposv in  ^z«*rdvénybe. A vici ralisnak öt 
Mcsija össze zúzódott, a pesti vonatnak pedig két 
mozdonya es nat k 'cs.ja sérült meg. Emberben 
r» ra-y schcsü.esen kivui kár nem esett.

Felekezeti tanítók családi pótléka. A
ko-many a brata los lap közlése szerint a nem 
á,.im tanítok is  óv> nők családi pótlékát rendszr-

A (<-£'subákat a? iskohi hatóság összeírja 
s o - m  u a t a xözigazg bizottsághoz fC tc fjem i. A 

o,<>grfihpdás innen kerül a mimszicrtwm
<*-' Kks® hosszit ut, de valahára ennek is csak 
-•ge szakad

Lucerna- á* herevetömac-fcareatet A
w m z-g p ; gazdasági egyesibe, a jövő évi la to r- 
raányt*c-noi rrdekPben bizto<it«?i óhajtja a tn<~

E«  gazdák iuceina- ég torrvetőmagittflMágUtét. I 
, úton «  H to n  4 f « d « ö iá n H g <  hn«y akinek 

o.heo. í« * , w - vagy eg?eb takar«nát>ymagja volna 
*íarfó, ezekből ro d iiM , ajánlatot kflWjAn be a 
vármegyei gaídaaigj egyeadW

VESZPRÉMI HÍRLAP

— Rablógyilkosság. Péntek virradóra a 
közeli Bándon rablógyifkosság történt. Strasser 
János nevű gazdálkodót, akinek kis szatócsüzlete 
volt, feleségével együtt éjjel agyonverték. Értékei
ket elrabolták. A tetteseket még nem fogták el.

— Pápai hirek. Mészáros Károly, Pápa vá-. 
ros polgármestere nyugdíjaztatását kérte. A városi 
közgyűlés azonban arra. kérte, hogy állását a há
borús időben továbbra is tartsa meg s eddig való 
működésének elismeréséül teljes bizalmáról biz
tosította. '

Pápa csak néhány ezer lakossal nagyobb 
Veszprémnél s a közönség könnyebb kiszolgálása 
végett most nyitjáig meg a negyedik hatósági szé
ket. Ha majd Veszprém ujM hizlaltál s kiméret 
sertéseket, bizony nem ártana, ha a már. vérig 
megunt ácsorgás elkerülhetése végett nálunk ts 
több helyen szolgálják ki a közönséget.

Pápán nem két édenkint, hanem rövidebb 
időközökben ismertetik meg a közélelmezési ered
ményt. Legújabban 1917. aug. 18-tól szept. 31-ig 
terjedő időről számol be a vezetőség. Ez idő alatt 
a város szerződéses szállítója 1231 kgramm zsírt, 
99S kg. szalonnát s 195 kg. hajat szállítóit közfo
gyasztásra. A város 1917. márc. 15-töl szept. 15-ig 
33.5ÜÜ koronát nyert a közélelmezésen. Pápán is 
ugyanaz a közvélemény kezd kialakulni, mint amely 
Veszprémben is vezet. Az t. i., hogy az ily nye
reség a háborús nyomorúsággal leginkább sújtot
tak filléreiből keletkezik s így másra, mint a leg
szegényebb néposztály érdekeit szolgáló szociális 
célra nem fordítható.

— A kormány ,és a helyettestanitók. A
katonai felmentések revíziója folytán ismét számos 
elemi népiskolai tanítónak kell katonai szolgálatra 
bevonulnia, ami által iskolájuk vagy egyáltalán 
tanító nélkül marad, vagy legalább is tanítói lét
szám dolgában annyira meggyengül, hogy a ta
nítás menetében zavarok áHhatnának be, ha a be
vonult tanítók pótlásáról nem történnék gondos
kodás. A közoktatásügyi miniszter a hadbavonult 
tannak helyettesítésére megfelelő intézkedéseket 
tesz, nehogy a világháború ezer bajai közepette 
még a tanköteles korban levő ^y^-mekek is el- 
zár.'ssmiak a tanulás és művelődés legközvetle
nebb forrásától, az iskolától. A hadbavonult tani- 
t )k helyettesítésére alkalmazott tanerők azonban,
- - túlnyomó többségben fiatal nők — oly súlyos 
küzdelmet vívnak, a legszerényebb igények mel
lett is, a lakás és élelmezés mostoha viszonyaival, 
hogy egymásután mondanak le kineveztetésükről, 
illetőleg megbízatásukról. A kormány ezt megaka
dályozni akarja s éppen azért az alispánok utján 
felhívja a közigazgatasi tisztviselőket (községi elöl
járókat), hogy egyfelől saját hatáskörükben való 
céltudatos intézkedésekkel, másfelől pedig a kö
zönségre való isméit befolyásuk latbavetésével 
siessenek a helyettes tanerők segítségére az elhe
lyezés és az élelmezés biztosítása körül.

Takarmány és szalma. A vármegyei 
takarmányozást intéző bizottság megállapítása 
szerint 1 drb. számos állatra naponíkint 8 kg. 
szálas takarmány, 4 kg. tavaszi szalma s 4 kg. 
őszi szalma Használható föl.

— Küldöttségek beszüntetése. Feltűnő 
szokás lett, hogy közélelmezési s allattakarmá- 
nyozasi ügyekben küldöttségek (áruinak a kor- 
mányhatosagok elé. Alispánunk szerint ez indoko
latlan s fölösleges költségét okoz. Utasítja a vá
rosok s községek vezetőit, hogy — amennyiben 
a koimány hatóságok személyes tájékoztatása elen
gedhetetlen, — az csakis az érdekelt fél, vagy a 
tisztviselő utján történjék. A küldöttségeket a túl
terhelt közlekedés miatt is mellőzni kell.

— A zöldség szállítása. A hivatalos lap 
újabb közlése szerint zöldség-, főzelék- es gyü
mölcsfélék 50 k g - ig  szállítási igazolvány nélkül 
szállíthatók. Ellenben bármily kicsiny zöldségkon
zerv szállításához igazolványt kell váltani.

— Az alkalmatlan népfelkelők behívása.
A véderőtörvény 7. §-a alapján a kötél jövőben
— hír szerint — behívják az 1891 -1868-beli 
alkalmatlan népfölkelőket. Elsősorban azokat hív
ják be, akik fényűzést és szórakozási célokat szol
gálnak. Azokat, akik hadimunkánál vannak alkal
mazva, vagy akik közcélú szolgálatokat teljesíte
nek, nem hívják be. A behívónak szolgálatát úgy 
könnyítik meg, hogy lehetőleg lakhelyükön, vagy 
ennek közelében s lka lm w tík ókét.

• - Megvételre keresetik a Veszprémi ta~ 
<W«tf áltarsd/fettM el

wwioMö«f etfaétríi >g. 80vttoM: S re W T e ta i J, 
M ztet/M tf iroda.
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A közigazgatási bizottság ülése.
Veszprém vármegye közigazgatási flzotíságV 

f. hó 10-én tartotta havi rendes finisét. Az el
hangzott jelentésekből a vármegyei állapotok a 
következő képet nyújtják.

Közutak.
A hajmáskéri és várpalotai „tüzérségi lövötér' 

környékén valamint Veszprém r. t. város és Rátótv 
község határában levő állami és trvhatósági köz
utakat a közelmúltban oly súlyos katonai járó- 
művek közlekedésére használták, amelyet előrelátni 
nem lehetett. A 60—80 tonna bevallott nagy súlyú 
szállítások alatt egyes jókarban levő fahidjafnk az 
alátámasztás mellett is gyakori és sürgős ideig
lenes javításra szorultak. Nehogy a szokásos, 
illetve előirt 20 tonna terhelésre való átépítésük' 
idejéig ilyen nagy terhelések mellett a hidak 
tönkremenjenek és a közúti forgalmat veszélyez
tessék az államépitészeti hivatal intézkedett, hogy 
a rátóti prépostság erdejéből a szükséges jó minő
ségű tölgyfa beszereztessék és vármegyei igás- 
fogatokkal’a közeli fürészmalomhoz szállíttassák.

- A többi trvhatósági közút htdjain is, küDtóísen 
a pápai és enyingi járásban az elmúlt három év
ben anyag és munkaerő hiányában elmardt -javí
tások miatt feltűnő rongálások észlelhetők, neve
zetesen a téglabetonzatu hidaknál a cement héza
golás és vakolás hiánya folytán egyes boltozat és 
falrészek kifagynak, elporlanak, kihullnak, a fa
lud aknái pedig egyes korhadt részek a híd teher
bírását es állékonyságát veszélyeztetik. Ugyancsak 
ilyen jelenségek mutatkoznak a vámoshidaknal is, 
különösen a pápa— soproni trvhatósági közúton 
levő marcallöi Rabahidnál, melyen a közlekedés 
annak kijavításáig szünetel.

De nemcsak a hidak, hanem az utak is 
fenntartásukra használt kavics anyag elégtelensége, 
több helyen ahnak hiánya miatt a közfórgalo n 
érdekeire káros mértékű hanyatlást mutatnak. E 
körülményre tekintettel az áilamépitészeti kivataí 
a gondozására bízott kavics szállítását akként 
irányította, hogy a legrosszabb szakaszok első 
sorban és legbővebben legyenek kavicsolhatók, de 
amellett a többi szakaszokra is annyi kavics szál- 
htassék,' hogy legalább a nagyobb kerékvágások 
mindenütt megszüntethe/ők legyenek. E cél elérése 
a hivatal kérelmezte a-kereskedelmi minisztertől 
a kényszer közmunkájuk igénybevételét, a haj- 
másken tüzérségi iiivőiskolától a rendelkezésükre 
álló teherautomobilokrfak kirendelését olyan idő
ben, mikor azoknak hadiérdeket "szolgáló szállí
tásuk nincs, továbbá a pápai hósz>rezredtői és az 
ott levő íokórhaztól a rendelkezésre álló gazdasági 
igásfogatokat, végül a csóíi fogolytábor parancs
nokságtól, hogy a mezei munka végeztével kavicsot 
termeltessen. — Sikerült -az államépitészeti hiva
talnak egyes uradalmaktól és községektől bányatér 
megtérítése mellett kavicstermelésre engedélyt kapm 
olyan útszakaszokra, ahova az eddig előirányz ót 
törtkövet szállítani nem lehetett. — Utrendőn Ki
hágás egy esetben fordult elő, arról a járási fő
szolgabírónak jelentési tettek.

Fogház.
A veszprémi kir. ügyészség mellett fentuho 

fogházban szeptember havában 67 volt a foglyok 
száma. Ezek közül szabadlábra helyezés, veget- 
bocsitás, mis intézetbe szállítás utján a hónap 
végére 48-an maradtak. Jogérvényesen eJitéltek 10 
férfit és 16 nőt. ítéletien vizsgálati fogoly van 22 
is , pédig 7 férfi és 15 nő. A letartóztatottak *  
mull hónapban 474 munkanapot dolgoztak. Fe
gyelmi eset sem a letartóztatottaknál, sem a k><* 
házőröknel nem fordult elő.

Adóügy.
- Az egyenes adók kivetése szeptember hó

napban teljesen befejezést nyert, az enj? o - 
gyógyfürdők, továbbá nyaraló és t-:-l '■ -- "■ *- -
áltál tömegesebben látogatott nyaraló
lúzadó becslések megtört- u- k H l io '- i - -" -  
ság és elemi károk miatt 315 k-.r ..d- f t ' ‘ '  
S/rpteinbci hónapban. Ezen a ! ' ,  .fu t  .3. ii; ■ ’ - 
biiadó mentességet. ’ f i .» h  m  ú j  - '
Rendnek smn adtak. A’. ic u v h n  h -nap . ■ u 
2’ “ ' - ■ " ' ni :;;t n i■■ f >.>i b
e p .  ‘ I ■ -  I K k o  t f . t  augis<.;l*.i - ű k
l '- .  '' 1 J o -í ./ k,. ,.:nr!| '

!. - ■> .. 5 -.ox . : .- ,| i ts  i t o  V , ■ -
W- ■ - . ! -V U ■
K .|r ,  ,-4 „.-.,-4.,}..̂  m.XljZU i-fl:.1,14Odó
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tozások bevételeiről ez a kimutatás nyújt képet. |
Iparkamarai illetékből befolyt 5321 kor., tanítói 
nuigdíjból 1283 korona; egyenértéki illetékből i 
IéOÖ'kor., bélyeges jogidetékböl 205 303 kor., | 
bős és husfogyasztási adókból 27.444 kor., ital- ! 
mérési’  illetékekből 2649 kor., szeszadópótiékból j 
4!O4 kor., dohányjövedékből 152.312 koróda. j 

, Közegészségügy.
A vámügyében a közegészségügyi állapodok I 

augusztushoz mérten javultak, mindazáltal ked ] 
vezönek még m indig nem mondható, mert kfllö- 4 
nősen az emésztő szervek megbetegedése nagy i 
számban fordult elő, A vérhas megbetegedések 
esetei csökkentek ugyan, mindazáltal nap-nap 
mellett újabb megbetegedési eseteket jelentettek 
úgyszólván az egészi vármegyetcrületéröl. A vesze
delem tpegakadályozására megtettek minden szük
séges intézkedést. Pápa városában szeptember 
hó elején kiütött járvány már szünőfélben van, 
miért is a vármegye alispánja az iskolák meg
nyitását október hó 8-án engedélyezte. Egyéb 
fertőző betegségek a következő esetekben fordultak 
elő: vörheny 15, hasiliagymáz 14, difteritisz 9, 
kanyaró 12. — A íiatósági orvosok a vármegye terü
letén 14CX) lelenc illetve árva gyermekre felügyeltek. 
— Szeptember havában az országos elmegyógy
intézetbe 4 ön- és közveszélyes elmebeteget vettek 
tel a vármegye területéről. — A gyógyszertárak 
semmi kivánni valót nem hagytak maguk után. A 
gyógyszerészek azonban egyöntetűen amiatt panasz
kodnak, hogy a gyógyszertárak számára kiutalt 
alkoholt nem tudják beszerezni, igy fontos gyógy
szereket nem tudnak előállítani. Ez a betegek 
kárára történik, mert a be t to t  szerezhető kü l
földi- gyógyszereket is sok tekintetben az alko
hollal Készíteti gyógyszerek vannak hivatva pótolni.

«t í Közgazdaság.
Az egész nyáron uralkodó nagy szárazságot 

nem váltotta fel szeptember hónapban sem ked
vezőbb időjárás. Csupán 13-án volt némi csapadék, 
azonban koránt sem elgendő. Az őszi gazdasági 
munkálatok ennélfogva csak lassan haladtak előre.
A kapásnövények szedése és betakarítása folya
matban van, sőt egyes helyeken a cukor- és 
takarmányrépa szedését is megkezdték. A kapások 
terméseredménye gyengének mutatkozik. Pót- és 
erőtakarmányokra valóban nagyon és sürgősen 
rá vannak utalva a gazdák s úgy látszik, hogy a 
hozzájutás m indig nehézkesebb lesz, amennyiben 
azoknak, kik tehenészeteik után a Közélelmezési H i
vataltól, vagy eladott gabonájuk után a H .-T .-tő l 
korpát vagy egyéb erőtakarmányt nem kaptak, a 
földmivelésügyi minisztériumhoz kell fordulniok.

Állategészségügy.
A hasznos háziállatok közt a múlt hóban a 

ragadós száj- és körömfájás főleg a devecseri 
járásban fordult elő nagy óbb számban. A betegség 
maga igen gyors és szelíd lefolyású. Az állatok beteg 
lábvégei azonban nehezebben gyógyuljak, m int 
a szájfájás, aminek abban van az oka, hogy erre 
főleg a kisgazdák nem fordítanak elég gondot. E 

a devecseri járásban néhány 
vásárt be kellett tiltani, külön- 
állatforgatom nem szenvedett 

k még sertésorbánc 
2 községben. — A 
bevonult a husvizs-

gondoskodtak, bogy a 
a községek által meg- 

•' legszük-

kisebb , 
ben az’ általános 
korlátozást.

2,

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETE
Sz. Híreinkből értesül a hozzánk intézett kérdésre. 

Lapunkban egyébként mindig értesítek az érdeklő
dőket püspök ur Öméltósága hol tartózkodásáról.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A szeszfőzdék és a tö rkö lyvásá rlás . A 
veszprémi kir. pénzügyigazgatóság hirdetményben 
tudatja, hogy a központi szeszfőzdék milyen tör
kölyt s minő áron kötelesek átvenni. Eszerint: 1. 
Penészes vagy romlott törkölyt a központi szesz
főzde nem köteles átvenni. 2. Ha a termelő a 
szőlőszárát a bogyótól kólón választja, a központi 
szeszfőzde a bogyókból nyert törköllyel együtt a 
szőiőszárát is és pedig ugyanazon áron k<iteles 
átvenni. Ellenben a szőlőszárát a bogyókból nyert 
tórköiy nélkü l-nem  tartozik átvenni. 3. A friss 
hegyi törköly ára métermázsánkint 14 K, a beta
posott (kiterjedt) hegyi szölötörköly 1(5 K, a friss, 
sikfekvssü (kerti) vagy ho'moktalaju szölötörköly 
12 K, a betaposott (kierjedt) síkfekvésü (kerti) 
vagy homoktalajt! szőiöíörköly q-ként 14 K, a ki- 
lugozott (törkölybor készítésére használt hegyi tör
köly 4 K, a kilúgozott (törköiybor készítésére 
használt) síkfekvésü (kerti) vagy homoktalajt! 
szölötörköly q-ként 3 K. Á törköiybor készítésé 
csakis azoknak van megengedve, akiknek 4 kát, 
holdnál nagyobb szőlőjük nincs. Aki törkölybort 
akar készíteni, köteles ezen szándékát legalább 
48 órával előbb az iliető község elöljáróságának 
bejelenteni. Ha a termelők szölötörköly üköt e ren
delkezések ellenére használták törköiybor készíté
sére, a szeszfőzde vezetője jelentse ezt a rendőri 
büntető bíróságnak. 4. Ha a központi szeszfőzde 
vállalkozója legkésőbb 1917. november 3ü-ig a 
betaposott törkölyt át nem vette, minden meg
kezdett hónapra q-ként 50 fillé r őrzési és gondo
zási dijat tartozik a termelőknek fizetni. A beta
posott szölötörkölyt legkésőbb 1918. május 1-ig 
a központi szeszfőzde vállalkozójának át kell venni. 
1917. szept. 1-töl kezdő-dőleg ezen anyagok kifő
zése az eddigi mód szerint már szigorúan bünte
tendő cselekményt képezne.

Használjunk hadisegély bélyeget!

WELLNETdyÖLA
készíti a fogtechnika le g re m e k e b b  
specialitásait. VESZPRÉM, Rákóczi-tér 22 
Foghúzás •  Míifogak •  Fogtömés

Meghívó.
A VESZPRÉMI TAKARÉKPÉNZTÁR Vesz

prémben, székházinak tanácstermében, 1917. évi 
október hó 23-án délután 4 órakor

rendkívüli közgyűlést
fart, melyre a t. részvényeseket azzal a figyelmez
tetéssel hívjuk meg, hogy a közgyűlésen szavazati 
joggal személyesen vagy meghatalmazott által csak 
azok bírnak, akik 30 nappal a közgyűlés előtt
nevükre irt részvényeiket - le nem járt szelvé
nyeikkel együtt —  és meghatalmazásaikat a köz
gyűlés megtartását 48 órával megelőzőleg, vagyis 
október 21-én délután 4 óráig az intézet pénz-
l i l lB liM illll l l l ly S í

1. A lecnrzőkönvv hitelesítésére két részvényes

' Anyakönyvi kivonat.
S zü le tés .

Prackó József napszámos és Ethnger Terézia 
fia Mihály r. k. — Kalamász Márton máv. segéd- 
fékező és Snndla Borbála leánya Erzsébet r. k. — 
Winkler Terézia házieseléd fsa Ferenc r. k. — Szabó 
Sándor kir. trvszéki bíró és Békeffy Margit fia Pál, 
Károly, György r. k. — Handra Zsuzsanna házicseléd 
leánya Rozália r. k. — Sípos Antal máv. vonatfekező 
és Novak Julianna fia haivaszuletett.

HalálOZaa.
Szász József íöldmives 25 éves. — Kocsis Pál 

fuvaros r. k. 18 éves. — Fúlöp Vince foldnuves r. k. 
24 éves hősi halált halt katonák. — Fojtik Erzsébet 
r. k. 21 hónapos. — Csicsics Mária r. k. 3 hónapos. 
- -  Csigi István ref. 13 hónapos. — Tóth János Károly 
r. k 5 hónapos. -  Serer Irma ref. 7 hónapos. — 
Vass Dezső tanuló r. k. 17 éves. — Erdős Józsefné 
Rosenberg Karolina vendéglős neje izr. 35 éves. — 
Szabó Margit r. k. 23 hónapos.

H íz á s á ig .
Balogh Jenő fodrász segéd ref. és Csornai 

Julianna ref. I

A P R Ó H I R D E T É S E K .

Kisörsi-hegyben (Zala m.) az állomás 
mellett ujonari épült 6 szobás lakás (alatta 
korcsmái üzlettel) eladó, esetleg bérbeadó. 
Címe: özv. Frankó Istvánné Kisörs. (Zalam.)

Harisnyafejelést és javítási elfogad jutányos 
áron hadhavonult neje. Szives megkereséseket kér 
Tálos Károlyné Veszprém, Pacsirta-utca 11.

Csopaki borok, must és egy nagy ponyva 
eladók. Tudakozódni lehet Veszprém, Jeru- 
zsátem-utca 15. sz. alatt.

Teljesen jó karban (evő 4 darab (két 20 és 
két 25 hl.-es) hordó a somlói pincémben eladó. 
Bővebb felvilágosítás nyerhető Fiksz Gábornál 
Veszprémben.

BORELADÁS. 30 - 40 hektoliter balaton- 
melléki ó-bor eladó. Cím megtudható e lap 
kiadóhivatalában.

Egy téli csukott határ
uj állapotban e la d ó . Bővebbéi: Lhotka

István kocsigyártó, Székesfehérvár.

Balatonfüred gyógyfürdő
özemét okt. 15-én beszüntetjük s további ren
delkezésig a fürdő zárva marad. Igazgatóság.

tiizmentes, mely áll 5 szoba, 3 konyha, 
2 pince és elég nagy udvarból. Bővebb 
felvilágosítás nyerhető Temetőhegy, 

H ajnal-utca 17. szám alatt.
_— ,— ,— ______— _ _ —  -------- -— ------------—_—_

szabiid kézből eladó.
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A I altniékpéiizfai
fgnsgafötaga.
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V e sz e k ? !
mézet, sárga- ‘ 
viaszt törkölyt 
füstölt sonkát és 
szalonnát man
d u lá t Aján
latokat kér:

SZEMEREY J.
V e s z p r é m .

a

s

I

■
B

NEMETH KAROLY
I polgári és egyenruhaszabó
| a Korona-szálló átellenében.

| Elfogadok a szakmámba
1 vágó mindenféle munkát,

B igazításokat és felvasa-
’ lásokat V ise lt ruhákat

Í: becserélek és azokat ki
javítva, szegényebb sor- 

1 suaknak eladom,

Bakos Kálmán
csemege-, fűszer-, bor- és gyarmatáru

kereskedő, ásványvíz nagy raktára

VESZPRÉM.
Telefea 9B. Sftrgöfly pakps k ^ s k e d ő  Veszprém.

T n r n T n T

Nagy választék
hazai és különleges
Borokban, Pezsgők, 
Likőrök, Cognac,
P u n c s  stb.

Hentesáruk, Sajtok
Friss és Déligyflmölcsők, 
Befőttek, GyQmölésiz

K o n z c r v c k
Libamáj painok,
Hús- és Halkonzervek

Szárított főzelékek
Főzelékkonzervek 
Teasfltemények 
Háztartási cikkek

V a d a k
Vidéki readeiések azonnal el tanank Intézve

BOLAND P E R E M  :
11 OFgOM- és blPBÖiiaiaíészitÖ J 

‘V E S Z P R É M B E N  [• 
O s tro m lé p c a ő -u tc a  6. az. •

T • - ¥ i
Elvállal teljesen uj orgonák építését a H  
legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivi- |  
le iig  — pneumatikái rendszer szerint. 
ORGONÁK átalakítását és hangolását 
jutányos árban számítom. Iskolák részére 
HARM ONIUM OKAT jő erős kivitelben 
készítek. ZONGORÁK javítását és han
golását úgy helyben, m int vidéken a 
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.

r i i i i x i i

HIRDETÉSEK
felvétetnek a kiadóhivatalban^^

A lapíthatott 1894-ben Villany erőre berendez v^r

-L 1

K észít a  legrövidebb, idő a la t t  és ra k tá ro n  ta r t
•  le g e g y n n e r lk k té l *  
kivitelig aévee Mveseatt

pl4Mala-kÍTataJ«k ée léke lik  rémiére, 
wrtlkeéfee mJtaéeaféieKÖNYVNYOMDA! MUNKÁKAT I :  HIVATALOS NYOMTATVÁNYT

i f iw te k ,  k ie j 
tek. M jé tra te k , Árjegyzékek, kérle- 
velek, h irie toeéBj**,

leértetek, U w M M k ,  
frles lepek, re ra te it ttk té m tak , Bér- 
je n e k , MeghívAk, eljezjeéeí *e ee» 
kelért leéétdúeek, aeéieUk, ciatkék, 

etK, je léa/ee Aeek«e wáw ttre.

welyek tateeéa e e e r le t  (U t» fa < j 
kektUee H ivata l** le-
vélpaplrek 4a MrlMk«k, ekwtaj^erl-i 
Mksk atafcmfele ée
■ n  4a «nl»«e
►ek, tai-eAeeeertati aa«Myt-é*ke«. — 
lanka ié i a fakéy
íredet, egj-wtotaa fe<íd»a«^a>tr«k.

P o sta i m egrendelések  azo n n a l e lin téz te tn e k

T e le fo n  61 t c s z p r v in T e l e f o n  » 1
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