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A pospőki székfoglaló bejelentése.
Benedek püspök, isién szolgáinak szol

gája, kedvelt fiainknak, a veszprémi székes- 
egyház káptalanjának, Veszprém város és a 
veszprémi egyházmegye papságának és népé
nek üdvöt és apostoli áldásunkat. A ti, je
lenleg főpásztor nélkül való veszprémi 
székesegyházatoknak, melynek élére, midőn 
az időnkint üresedésbe jön, alkalmas egyén
nek az időszerinti római pápa előtt való 
kijelölése Krisztusban legkedveltebb fiunkat, 
Károlyt, ezen a néven első osztrák csá
szárt, Csehország királyát stb. és Magyar- 
ország apostoli királyát illeti meg és nyil
vánvalóan hozzája tartozik alapítás vagy 
adományozás illetve apostoli kiváltság folytán, 
melyen eddig semmi kisebbítés nem történt, 
kedvelt fiunkat Rótt Nándort, a bölcselet 
és a szent hittbdomány doktorát, az eszter
gomi érseki főszékesegyház kanonokját, a 
budapesti központi papnevelde kormány
zóját, akit az emlitett Károly császár és 
király nekünk e célból levelével szabály
szerűen kinevezett, a mi tisztelendő test
véreink, a római szentegyház bibornokai- 
nak tanácsa szerint, apostoli tekintélyünkkel 
püspökévé és főpásztorává tesszük. Miért 
is mindnyájatokat buzdítunk és szorosan 
kötelezünk, hogy ugyanezen Nándor ki
jelölt püspököt, mint a ti ielketek pásztorát 
és atyját híven fogadván és illő tisztelettel 
követvén, az ő üdvös intelmei és parancsai 
iránt kellő engedelmességet és tiszteletet 
tanúsítsatok úgy, hogy ő tennetek hű fiait, 
ti pedig őbenne örvendetesen jóakaró 'atyá
tokat találhassátok. Akarjuk továbbá és 
rendeljük, hogy annak, aki jelenleg egyház
megyéteket kormányozza, föpásztori gondos
kodásából és kötelességéből ezen levelünk 
nyilvánosan felolvastassék úgy azon káp
talan^. gyűlésben, amely levelünk vétele 
után ’először tartatik, mint magában a 
székesegyházban a szószékről is, midőn a 
hívő nép álta l' törvényszerint megünnepey 
lendő'efső ünnepnap elérkezik. Keit Rómá/ 
ban, Szent Péter sírjánál, az Ur 1917-ik , 
évében Julius hó 12/ík napján, pápaságunk : 
3-ík évében, f •

MegyéspGipökflnk kinevezését megerősítő ' 
p t y  p ipa, b ű iü l x m ull »»»4n(jpon olvasu fci 3 i 
sréke-Kgyhtebsn Simon Gyftrgjí, dr, xpítkanonok. j 
’ ■ 'ir i  t y i t fy  OyvSa őr C. püspök s kövelkezó j 
l közölte t  tényt, hogy Rolt Nándor ck. ■
íméhóeéja te  egyházmegye »ezrté«él átvette:

A most előttetek föloivasott pápai búi- ! 
■éból bizonyára örömmel értesültetek mind - i 
l yíísn arról, hogy az ő cs. és apostoli ki- ■ 
rAlyt felsége által a A évi május hó '16-án 
' í  kegyelmesebben veszprémi püspökké ki- ■■ 
' ,‘v«zett dr. ftoH  Nándor urnák, az eszter- | 
gumi fő«zéke«*(yMz kaoonokjénak. Szent- I

séges Atyánk prelátusának, cs. és királyi 
udvari káplánnak, hittudornak, a budapesti 
központi papnevelő kormányzójának ezen 
kinevezését dicsőségesen uralkodó Szent- 
séges" Atyánk, X V . Benedek pápa megerő
sítvén, neki ezen ősegyházmegye kormány
zására szükséges lelkijoghatóságot a most 
felolvasptT^ápai okirat erejénél megadni 
méltóztatott

.Áldott legyen az isten, és a mi urunk 
Jézus Krisztus Atyja, az irgalmasság Atyja 
és minden vigasztalás Istene" (II. Korinth. 
1, 3 ) ;  mert amiért több mint félév óta 
ezen ősegyházmegye minden templomában 
a vérontásnélküli legszentebb áldozat be
mutatása közben annyi forró ima, annyi 
áhítatom könyörgés szállá föl a M agasság
bélinek trónja elé, amiért ezen egyházme
gye minden áldozópapja oly igaz áhitattal 
telt szívvel rebegte el mindennap a szent
mise kezdetén Anyaszentegyházunknak nyel
vén amaz örökszépségü Imát: .Alázatos 
könyörgéssel kérünk. a Te vec-
hetetlen jóságod egyházm e^nküM  ifi- 
pásztort adjon, aki irántunk való jámbor 
törekvéssel legyen Teneked mindenkor ked
ves és a Te népednek az ő üdvös, a Te 
neved dicsőségére szolgáló kormánya által 
legyen mindenkor tiszteletreméltó" (Mis- 
sale Romanum); amint jogosan hisszük és 
alaposan reméljük: íme beteljesedett. Árva
ságunk gyásza véget ért.

.A  Szentlélek Isten, aki a püspököket 
teszi az Isten Anyaszentegyházának kor
mányzására, melyet az Ur jézus Krisztus 
a maga vérével szerzett" (Apóst. csel. 20, 
28.); a vigasztalás Istene átváltoztatta a mi 
gyászunkat örömre, mert a mai nappal a 
mi uj püspökünk Óméltósága átveszi egy
házmegyéjének kormányzását s vele ezen 
ősegyházmegye püspöki székébe oly fő
pásztor lép, kiben a mi Urunk Jézus Krisztus 
tanaiba vetett rcndithetlen erős hit s a lel
kek üdvéért buzgó lángoló szeretet, páro
sulva a valódi keresztény alázatossággal, 
tudománnyal és bölcsességgel s az Anya- 
szentegyház igazaiért viselt küzdelmek és 
megpróbáltatások (özében megedzett tán- 
torithatlan papi jellemmel a legalaposabb 
reménnyel tőit el bennünket, hogy uj főpász
torunk igazságos, bölcs, az evangélium 
szellemétől áthatott kormányzásában örö
mét fogja találni a mi Urunk, az Ur Jézus 
Krisztus, kinek a keresztfán megnyitott ol
dalából, mint egykor az eiső ember, Ádám 
oldalából teremtetett isten által Éva, a szü
letendő emberiség ősanyja, ngy jézus Krisztus 
oldalsebéből született meg a kath. Anya- 
szentegyhiz, jézus K r íz is  szeplőtelen je
gyese. a megváltott emberiség szerető anyja.

Igenis -- Krisztusban kedves Testvé
reim —  erősen hisszük és bizton reméljük,

hogy a mi uj főpásztorunk kormányzásá
ban örömét találja a lelkek főpásztora, az 
U r Jézus Krisztus és a kormányzására bí
zott nyáj egyaránt. Erősen hisszük és biz
ton reméljük, hogy az uj főpásztor kor
mányzása alatt, árvaságunk gyásza boldog
sággá fog átváltozni s ősegyházmegyénk 
hagyományos dicsősége újra fel fog ra
gyogni.

Mindezek után nem hiszem, hogy szük
séges legyen itt e szószékről ezen ünne
pélyes pillanatban fölhívni az én Krisztus
ban kedves testvéreimet, ezen egyházme
gye összes áldozópapságát arra, hogy meg
emlékezvén azon ünnepélyes ígéretükről, 
melyet életük legfontosabb pillanatában a 
föiszentelő püspök azon kérdésére tettek: 
„Igérsz-e nekem és utódaimnak engedel
mességet és tiszteletet?" .ígérek!" -  ezen 
Ígéretükhöz állhatatos hűséggel ragaszkod
janak; s ha mégis megteszem, csak azért 
történik, hogy ezen ígéret szavai újólag föl- 
cssndüivén ie'kükbcn, felujuljanak vele 
tg fö ü  mindazon boldog érzelmek, melyek 
tí& föket életük azon legjelentősebb pilla
natában bizonyára betöltötték.

Erősen meg vagyok győződve arról is, 
hogy nem keli újólag felhívnom ezen egy
házmegye kath. hivő közönségét arra, hogy 
uj főpásztorunkat azon ötét megillető tisz
telettel és szeretettel s mindenben engedel
mes leikülettel fogadja, mely Siet úgy fő- 
pásztori állásánál, mint személyes erényei
nél fogva méltán megilleti s hogy hozzá aki 
a főpásztori hivatás mindenkor súlyos, de 
ezen rendkívüli nehéz időkben még sokkal 
súlyosabb terhét lelkűk üdvéért magára vette, 
fiúi engedelmességgel és szerető hűséggel 
ragaszkodván, iparkodik e súlyos, az angyali 
vállaknak is félelmetes teher viselését meg
könnyíteni.

És ezzel Krisztusban kedves hívek, 
akár te  is fejezhetném beszédemet, de fel
használom ezen ünnepélyes és kedvező 
alkalmat .arra, hogy rávilágítsak azon ha
mis és meggondolatlanul elterjesztett véle
ményre és nézetre, mely a püspöki áiíás- 
és hivatásról a világban és annak úgyne
vezett közvéleményében úgy ei van ter
jedve s méllyé! bizonyára életetek folya
mán fi is gyakorta találkoztatok. A világ 
ugyanis azon a véleményen van, hogy a 
püspök nagy ur, aki fényes palotában la
kik, négyes, vagy díszes kettősfogaton jár, 
szakácsot, előkelő asztalt tart, nagy, uni
forméba öltözött cselédséggel szolgáltatja 
ki magát, papjaitól mindenütt és minden
kor a köteles tisztelettel és hódolattal tesz 
fogadva s a magyar közjog szerint, muri a 
felső-ház tágja, törvényhozója az országnak.

Hát Krisztusban kedves hívek, ez. háta 
istennek, mind igaz és valói, de nem igaz
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és nem való, hogy a püspöki méltóság 
egyedül ezen, mondjuk külső díszben me
rülne ki. Igaz azonban, hogy mindezek az 
ő nagy, fontos állásának csak külső díszei, 
melyek az ő magasztos hivatásának gya
korlását megkönnyítik, elősegítik ugyan, de 
a felelősséget, melyet vállain hordoz, a ter
het, melyet lelkében visel, nem teszik köny- 
riyebbé. ■

Ha a németek most uralkodó csá
szára, az 'ismert világ e manapság legha
talmasabb ura, elmondhatta fiatal korában, 
hogy a császári korona, melyet ő visel, 
minden külső fénye mellett belülről vérző 
tövisekkel van kibélelve, még nagyobb jog
gal elmondhatja minden püspök, hogy az 
a püspöki infula. az a főpásztori süveg, 
mely fejét díszíti, vérző tövisekkel van be
lü lrő l kirakva. Hosszú és részletes leírása 
helyett az ezernyi gondnak, aggodalomnak 
és félelmetes felelősségnek, mely minden 
püspöknek lelket elvitázhatlanul kell, hogy 
nyomja, célravezetőbbnek találom, hogy 
mintegy szemléltetőleg bemutassam nektek, 
mi is hát az emberi élet és ebben az emberi 
életben mi] egy püspöknek a feladata.

Mi is hát ez az emberi élet? A kath. 
egyház egyik leghatalmasabb lángelméje, 
Bossuet, a meauxri püspök ezt a leírását adja 
az emberi életnek: „Az emberi élet — úgy
mond ő, — úthoz hasonlít, melynek vé
gén feneketlen mélység tátong. Erről ugyan 
már első lépésünknél értesítve vagyunk; 
de a törvény ki van mondva s mi kényte- 
lenittetünk haladni. Örömest visszatérnénk, 
de nem lehet; mennünk kell. Egy leráz- 
hatlan súly, egy legyőzhetlen erő von m in
ket s kényszerit a meredek széle felé sietni. 
Utunkban ezerféle baj s kellemetlenség fá
raszt s nyomorgat. Hagyján, csak a bor
zasztó mélység volna kikerülhető. Nem, 
nem, mennünk, futnunk kell. Ilyen az évek 
sebes futása ! Mindemellett is azzal vigasz
taljuk magunkat, hogy időnkint némely ke
cses tárgyakkal, csörgedező patakokkal, 
mulékony virágokkal találkozunk. Ezeknél 
szívesen időznénk, de menni, menni ke ll!

Gyászjelentés..
Irta :. Kocsis U ta ló .

Meghall a Jóska.
Öregedő esle hallottam a hírt, m ikor a szom

széd falu jegyzőjénél jártam. Oda küldték a hiva
talos, gyászkeret nélküli jelentést.

Szürkén, létek nélkül, melegség nélkül.
Meghalt a Jóska.
Oz József honvéd, közlegény.
A jegyző egykedvűen dobolt asztalán, m ikor 

elem tolta a katonai értesítést. Még ezt is mondta:
.... Megmondhatod faludban feleségének. Sze

gény asszony . . . Hány gyereke maradt ?
- Ö ' Kettő most született.

L i t  en mondtam A többit csak elgondol
tam A Jóska élettörténetét. Pedig eletsorsa sincs. 
Amit ö végiéit, falusi viszontag evek’ monoton 
's -n i“ nyri»'ii(íitivégében, feljegyzésre sem érdemes. 
P i r i v ’.sors M jgyarsors. Élt, m ini a napsugár 
t.y m  házak fehér falan K i i*  veszi észre a falak 
ír 5>'r Símen táncoló nyári verőfenyt ? Élt, mint a 
sá' őszi esőzések után. M indenki szidta. M indenki 
belegázolt M inden ;ir ütötte s 6 minden urat szol
gáit alázatos megadással. Magyarsors Parasztsor*.

M "gitárt a jéska.
K in  magyar arcú ember volt. Lelohadt ba

jusszá! V ilágoskék szem n m ind ig  nedvesen csil
logta* ó irt vagy ö rv -nd  o-ett ? Két kajla esetien 
keze a, szarvához re m iit festőién.

H í m  fe'urtős zMtppot ház visít Egyszerű, 
h^xüt, A szegényem on vorttogoM. A ház 

mögfU* ma PíJd«siUg vaMett *  fehér papok erdeje 
a lt  Az v-4t s kincse, opoíencrtj* A Ezen
éK Ennek <M főiért szenvedett. Most mér nem
M#»ved

És ezalatt halomba látjuk cjólni ma
gunk mögött mindazt, ami mellett elmen
tünk. Futtunkban szakított nébanjr virágot 
viszünk ugyan magunkkal, de ezek ke
zeinkben pár perc múlva elhervadnak s 
néhány gyümölcsöt, melyek még ízlelésük 
közben elenyésznek,.Merő csalódás!

Mindig vonatva, az örvényhez közele
dünk. Már kezd minden hanyatlani: a ker
tek már nem oly lombosak, a virágok ke
vésbé üdék és illatozók; a színek kevésbé 
elevenek; a rétek kevésbé mosolygók. M in
den fogy; minden hanyatlik. A halál ár
nyéka kezd ráborulni mindenre, ami mellett 
elmegyünk; s az ádáz .örvény közeledtét 
kezdjük érezni. Még'egy akaratlan lépés és 
az örvény szélén állunk; fejünk szédül; ér
zékeink megzavarodnak; szemünk elhomá
lyosul ; de menni kell. Úgy óhajtanánk 
hátramaradni, visszavonulni, nincs mód 
benne, minden meghiúsult, minden lebu
kott, minden eltűnt!“ íme, Krisztusban ked
ves Testvéreim, ez az emberi élet! S mi 
ebben egy püspök feladata, napi foglalko
zása? Vigyázni a nyájra, melyet e rette
netesen végződő utón ő vezet, mint pásztor.

Vigyázni a nyáj minden egyes tagjára. 
Erősíteni szóval és erényeinek példájával, a 
reábizoít isteni kegyelmek kiosztásával a 
bátortalanokat, a csüggedőket; őrizni, vé
delmezni az ut mellett feltűnő s gyakran 
oly mérges illatú virágoktól s a csábitó, de 
még méreggel telibb gyümölcsöktől, me
lyek Sodorna gyümölcseihez hasonlóan már 
kezünk érintésénél hamuvá lesznek s me
lyeknek csábitó zománca csak rothadó bel
sejüket takarja, mindazokat, kik ezek mel
lett szeretnének visszamaradni, hogy kiél
vezzék —  mint a világ mondja — az em
beri élet gyönyöreit. Vigasztalni a fáradt, 
a szomorú, a terheik súlya alatt görnyedő 
szegény csüggeteg lelkeket. j

Az égi malaszt segélyével erőt, bátor-/ 
ságot, bizalmat csepegtetni a már-már két
ségbeeső lelkekbe. Vállaira, ölébe venni a 
nyomorult betegeket, az öregségtől elnyűtt, 
eierőtienedet:, tántorogva vánszorgókat. Szó

i-H B H Í

Mt gh.ilt a Jóska.
A burka növi erdő

növi erd(S? Nagyon messze? Olyan mint a mi 
erdőnk ? Olyan hatalmas, olyan sötét, ojyají komor, 
mintha a mélye m indig vihart rejtene r A  burka- 
novi nyirfaerdő . , . Messze van-e Uramisten ? O tt 
álmodik most a Józfci. A burkanovi nyirfaerdő 
keleti oldalán, közös sir, nyolc magyar honvéd 
közlegény márványnélküli kriptája. Nyolc magyar 
test arany koporsója. Nyolc magyar asszony édes 
boldogsága, arany virága, mennyországa, férje, 
reménysége, tündöklő csillaga s háromszor nyolc 
falusi árva hajdani védője, szószólója, jóSzivfl 
atyja . . .

A burkanovi nyirfaerdő . . .  Ki nem szereti 
a magyarok közül a nyircst ? Mindenki szereti. A 
nyiresek ezüstje szemükben ragyog. Gyenge, hajlós 
águk puhasaga szivük jósága. Apró finom levelei
nek smogása, szavuk szelíd muzsikája A burka
novi nyirfaerdő . . Eszedbe jutott-e valamikor 
Jóska honvéd. Öz József öreg honvéd, hogy nyír
ták sokágú ezüst gyertyatartója ég kopnrsótian 
tested fe ln i a boldog feltámadásig?

M fg h a 't a Jóska.
É lt negyvenkét évet. Becsületben, tisztesség- 

b f 'i,  gondban és koldusságban. Most már becsli-/*" 
let;?. 'tKitességre nines szüksége. Gondja is re  
hagyta. Bánata r» megszelídült, koldussága Is 
kinccsé vált. Minden szép lett. Mnet már csak 
csönd jöhet, fájó csönd, kim ondhatatlan ha|tgaU«
A burkanovi nyirfaerdő szerelmes üzenetét ki fctlJ-FI suba SS*'* S-SWSW. tatt »«S* J s» »

Mesaw van. Még a nyíre* «ufelid a tzOkós napok sötét óráiban remgy *’
sóhaját se hajtja erre « szét. Tavasszal senki te a  irv U á d . 
szakit ktgyepesedett sírjáról aranysárga g y rr in A * - .^ - - - '^  Meghatt a jö»k* 
láncfflvet Pici gyertyák <»»«❖, füstös lángja nem O» József horrvád, köztegdny,
borul fényével a wm w bert őszi estén keresztjére. Adjon néki faa, sékBak S  »s t j r  mgWWH
Tatán •  ktaöé kerwst is ♦MtaMóddt ősire, ahogyan ftytsjodáiniú. A««».

val „forma factus gregi ex animo“ pél
dányképe lenni a nyájnak lélek .szerint; 
azaz'mindene lenni mindenkinek e terhes? 
e szomorú, igen még mulékt^hy örömei
ben is oly szomorú utazás alatt. Vigyázni, 
őrködni, védni, bátorítani, felemelni meg- 
nemesiteni s az Ur jézus. Krisztus kegyel
mében megtartani mindegyik főpásztori 
gondjaira bízott léiket, h o g / mikor az u ta -\ 
zás végén az örvényben, a halálba lehull 
testük, lelkűket az őrző angyalok vigyék fel 
a Magasságbélinek, az irgalom Istenének 
ítélő trónusa elé. /

Íme, Krisztusban egybegyült hallga
tóim! ez a püspök, ez a püspöki hivatás,, 
ez a püspöki méltóság ! Imádkozzunk tehát’ 
úgy ma, mint mindig a mi uj főpászto
runkért, kérve a minden kegyelmek kutfor- 
rását, a jóságos Istent, hogy áldja, védje, 
segítse, eyősitse és tartsa meg sokáig, az 
élet végső határáig úgy egészségben, mint 
kegyelmében, hogy — amint mondtam — 
példányképe lévén a reábizoít nyájnak min
denekben „népét erényeivel oktassa s hí
veinek elméjét a lelki kenetek illatával töltse 
el“, hogy „amint vette a kegyelmet, másokat 
is részeltessen benne, mint jó sáfára az 
isten sokféle ajándékainak"5 s hogy egykor 
az Ur itélőszéke előtt'áilva, joggal elmond
hassa: íme Uram, a nyáj, melyet reám bíz
tál, nem vesztettem el belőle1 egyet sem“, 
hogy így mindenben dicsőítessék az Isten 
Jézus Krisztus által, kinek dicsőség és ura
lom mindörökkön örökké. (Szent Péter le
vele 1. 10— 11.) Ámen.

H I V A T  A L O S _ f t  ftS Z .

Pályázat A sza ttgyörgyn íri (Zala ra.) róa.
"M fü ko lá h o z  helyettes tanítót vagy tanítónőt 

■résünk T k  háború tartamára. Fizetése lakáson
kívül havi l» 0  korona. M olasz ík .

Pályázat. A ke^sseiigetí (Somogyin.) r. kath. 
népiskolához t  bevonult osztálytanító helyettesilé
sére tanerőt te res az iskolaszék. Fizetése: a tv i-  
évben havonkmt 100 K, lakás, (jáire fűtés és 
háborús á lta tn i segélyek. Köte lessége: a rábízott 
osztályokat fanitani, tcuiplomozáson is a gyer.-

\  eikailódofléJóska sorsa s annyi kepyeres pajtás.'. 
Merre van a burka- M a s á js # ?  a magyarok gyászos temetésekor.
"G - mi U 31* « lAelrtíMeghalt a Jóska.

S nem maradt utána semmi. Csak a liá n  
a szegénysoron. Csak az asszonya kietlen, egyetlen 
sorsával. Csak az öt gyerek apa nélkül. A földei 
a kóró, bujlorján busitia. A házai a téli, fogu. 
szelek tépik meg. Az asszonyt az élet fogja kési;-; 
igába s észrevétlenül elsorvasztja. A gyerek ? Oz 
József közhonvéd öt árvája ? Elvesznek, Istenem, 
hát elveszelődnek, Itt-ott. Aztán egyszer a H J  is 
eltUnik a fehér papok erdeje alatt. Jaj, nincsf? 
irgalonn. . . A házat is csak a falubeliek emléké 
élteti. A vézna, szomorú szemű paraszt,issronyt 
se emlegetik. A gyermekek •— m int messze sodort 
falevél — v iligvándorláw k végén se térnek meg 
az elhagyott, elfelejtett magyar falu szomorú, d-iga 
földjére.

'Meghalt a Jóska.
Fogadja be az idegen buskomnr burkán' 

erdő fekete humusza. Takarja be szelíden. s f ' : 
latiul, sírás nélkül Ringassa el, m int jó fiát. i»n 
testvéré*; őszinte szivfl im ádójá t Öntözze tu *  
igyá l a nsiifák gyémántos tavaszi hatmata, Feled:' 
r l, hogy nem a ranyru h is  k irá ly i sarj haiigafj.* vér-1 
w 'ftaü t. nyírfáinak örök zúgását, patakjai m 'l i  
morméjását. B*xsáawa meg SMTénj-úfét, w ' 1 
csak kozhoitvéd vo lt, Őz József, negyvenkét éves 
szép kéksiemíl. föidrtefkíUi magyar paraszt, j * .  
uiso p ím  ország M ii magira á hang1** 
te n o r  pompáját, csak tört «rtvfl a tw asyá  zokog
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kekre felügyelni s szükség cselén, ha ért hozzá- 
t  kántort helyettesíteni, amiért szerényen díjaz, 
tátik. A törvényesen alkalmasnak kimondott tan
erők folyamodásukat f. évi október M  20-ig  Plé- 
bániaHfivatal Kercseliget címre küldjék. Az állás 
1917. november 1-én elfoglalandó.

Pályázat) A csatkai r. kath. iskolaszék a 
hősi elhalálozás folytán megürült kántortanítói á l
lásra pályázatot hirdet, jövedelme r kótszöbás 
lakás, konyha, kamra, pince és megfelelő gazda
sági épü le tek ,^  kát. hold 765 Q -ö l szántóföftl 
jövödelme 60 K, egyéb jövedelmek 856 K, a többi 
államsegélyből. Kötelességek dijlevél szerint. Meg 
választott tartozik a Gondviselés c. egyházi (anitói 
nyugdíjintézetbe belépni. Választás október 25-én. 
Személyes megjelenés kívántatik. Útiköltség nem 
téríttetik meg. Kérvények plébánia-hivatalnak Sár 
(Veszprémin.) cimzendók.. / ->. 

Megyéspfispökttnkről.
Egyik hírünk beszéli el a kedves tisztelet- 

adást, melyben Nagyperkáta község részesítette 
megyéspüspökünket. Ebből a községből, Kéri 
Ferenc plébános úrtól kaptuk az alábbi sorokat is, 
amelyek megértetővé leszik a nagyperkátaiak őszinte, 
meleg ragaszkodását. ♦

A perkátai kis erdészlakból a veszprémi püs
pöki palotáig tehetsége, szorgalma s kötelesség- 
tudásával küzdötte fel magát az uj veszprémi egy
házfejedelem. A kisperkátai pusztai iskola tudós 
főpapot nevelt a Szent István királytól alapított 
püspöki székbe. A perkátai erdészfiu most, mint 
dusjavadaimu főrend elmélkedhetik a szegény diák 
keserves^ sorsáról, aki instruktorsága révén tudta 
magának a megélhetést biztosítani és tanulmá
nyait befejezni.

A perkátai erdészfiu figyelmét jóakarói eleinte 
a világi pályára terelték. Perkáta úrnője, gróf Győry 
Teréz azonban észrevette az ifjú  az egyházi pálya 
iránti hajlamát s e szándékában őt erősitgette, 
buzdította és beajánlotta az esztergomi kisszemi- 
nárium V il i.  osztályába és b. e. Simor János her
cegprímás kegyeibe. A prímás szokott humorával 
így válaszolt a grófnő levelére: „Magam is ta
pasztaltam az ifjú  tehetségét s dacára a grófnő 
ajánlatának, felveszem papnő vendékeim közé." — 
Most már kitűzve a cél, m indjobban kezdett érvé
nyesülni a nagyrahivatott ifjú , aki immár a püspöki 
székig jutott pályáján.

Évről-évre több Ízben meglátogatta jó szü
leit s két leánytestvérét A faluban mindenkihez 
volt nyájas szava. Az egyszerű polgárnép sem tudta 
őt megelőzni a köszöntésben.

M indenki ismerte, becsülte, szerette az alá
zatos, szerény viselkedésű, egyszerűen öltözködő 
nagyságos, majd métlóságos urat.

A maradi, rátartás s urgyüiöiő perkátai, nép 
látván az erdészfiu gyors emelkedését, kedvet ka
pott-gyermekei taníttatásához. Körülbelül 1,5 év óta 
iár hozzá pártfogásért, anyagi segítségért és soha
sem jár hiaba. A perkátai kain. urikaszinó több száz 
koronává! a község nagynevű fiának köszöni be
rendezését, Püspökké történ! kinevezésekor a tisz- 
o igö perkátai deputációnak 100Ü koronát adott a 
kaszinó házépítési céljaira.

j Az elhunyt szülőkért s önmagáért letett 2000 
K misealapitvány kamataiból a nagyperkátai plé- 
haii'A hanyatló jövedelmét kívánta javítani. A plé
bánia területén, két kilométernyire fekvő Parrag 
pusztáról, hol gazdatiszt sógora lakott, naponkint 
b' hnzatta magát szentmise végzésére. Későbbé a 
belső pusztán lakó nővérétől naponkint átmeifi a 
.o d  .kápolnába, vagya plébánia templomba hosz- 
s.’ ibb szentséglálogat^sra. Aug. !5-én múlt egy 

hogy megáldotta a nagyperkátai újraépített 
‘ - a ln n í i t  * ériből áz, alkatomból egy igen érté- 
í--i román stylü kelyhet ajándékozott a templom 
' ak A temető-kápolnában évenkint misét mon- I 
ioíi ott nyugvó eztliöi lelki qdveért. , I

A Környékbeli plébánosokat jói ismerte. Er- ; 
•kiődöii a híveit leikíélete iránt. A helyijeit plé- j 

bánost a káplánt is naponkint felkereste. Nagyon 
- arc né he öreg tanítóját. Rendszerint megölelve j 
odvózAHe, csatttdját gyámolította, Bécs és Buda- I 
P'si zajából szívesen menekült pár napi pihenőre ■ 
’■ -.•iVAra a a szomszéd községben lakó nővérei- j 

i|PM» érezte itt magát, a esendő* családi I 
egyetlen, épen egy hónapja ' 

títettbárom f t t 9  Jtis hug iva l, keresztit- 

Wetegvn érdeklődött a gazdasági ügyek iránt

Ki-kikocsizott sógorával a grófnő gazdaságába. 
Figyelme mindenre kiterjedt. Szakszerűen hozzá 
tudott szólni a gazdasági dolgokhoz. Dicsérte az 
előbbi plébánost, hogy gazdálkodott s buzdította 
a jelenlegit, hogy vegye vissza bérbeadott földjeit 
s gazdálkodjék, mert a mostani viszonyok között 
nehéz a készpénzből megélni. Kis keretben oly 
vonások ezek, hogy bevilágítani engednek az uj 
püspök leikületébe s ebből következtetni lehet 
jövő tetteire!

Mi perkátaiak ezt nem irigyeljük, sót büsz
kék vagyunk rá s jó l esik, hogy a mi körünkből 
került ki az uj főpásztor s akiért csak dicsérni, 
magasztalni s áldani fognak bennünket, mert 
„Benedictus, qui venit in nomine Dom ini*. 
„Á ldott, ki az Úr nevében jő !“

Tanítóink értekezlete. Egyházmegyénk 
ezer tagot számláló tanítóegyesületének világi el
nöke, Végh Győző zirci igazgató tanító értekezle
tet hívott össze Keszthelyre a tanítói fizetésrende
zés ügyében. Az értekezleten valamennyi tanitó- 
kör képviselve volt elnöke s néhány tagja által. 
Az összehívás gondolatát az a feltűnő jelenség 
váltotta ki, hogy a kormány részéről jelzett tiszt
viselői fizetésszervezés-tervezet ismét csak az ál
lami tanítókat foglalta a szerencsések névsorába 
s a felekezeti, községi s egyéb tanítóságot még 
csak nem is említi. Ez a megkülönböztető, mél
tánytalan elbánás régi sérelme a katti. tanítóság
nak is. Már egyházi vezető körökben is megérle
lődött az elhatározás, hogy a felekezeti tanítók 
fizetésének teljes egyenlősítését kell követelniük 
az áll. tanítók ellátásával. A keszthelyi értekezlet
nek is ez kiáltó megkülönböztetés volt tárgya s 
határozatában ennek megszüntetését kérte. A fele
kezeti tanítóság is elvárja, hogy fizetése, előme
netele, nyugdija, lakáspénze és mindennemű fize
téspótlék tekintetében — államsegély utján — az 

'állami tanítókkal egyenlő elbírálás alá essenek. 
Ezzel kapcsolatban kérik az egyházi főhatóságo
kat is, hogy a kántori fizetésnek elavult canonica 
visitatiók szerint való tételeit is vegyék revízió 
alá. (Hogy pl. 26 filléres temetési stóladijak ne 
legyenek.) Végül kimondta a gyűlés, hogy csatla
kozásra hívja fö l az összes egyesületeket s hogy 
a fizetésrendezést az összes okleveles tanítókra és 
tanítónőkre ki akarja terjeszteni, akár felekezetiek, 
egyesületiek, uradalmiak, zárdaiak vagy bármily 
jellegűek legyenek.

____ H Í R E K.
— MegyétpflspSkOnk diszpolgársága.

Szép és nagy értéket hordoz ez a kitüntetés, mert 
megvalósításához igaz tisztelet, őszinte ragaszkodás, 
meleg hála sugalta a kedves gondolatot. Mindez 
a bensőséges érzést ragyog Nagyperkáta község 
szép cselekedetben, mellyel polgárai között az 
első helyre emelte megyéspüspökünket Így fejezte 
ki örömét, hogy mint püspököt köszöntheti leg
nagyobb fiát, akit gyermekkora óta annyi kedves 
emlék fűz ehez a derék magyar községhez. így 
rótta le lakosságának régi háláját a jóságért, mely 
több perkátai ifjú t segített a papi, tanítói s egyéb 
pályára és pártfogolta a kath. intézményeit. A 
díszközgyűlés szept. 3ü-án folyt le a Györy-féle 
grófi kastély üvegházában Huszár Dezső adonyi 
főszolgabíró elnöklése mellett Jelen volt a község 
képviselete, a község és a vidék papsága s világi 
intelligenciája. Meghívták a községben tartózkodó 
főpásztort is. A község bírája a diszpolgárság szép 
művészi okmányát nyújtotta át, a község nevében 
pedig Kéri Ferenc plébános ur üdvözölte. Megyés- 
püspökünk meleg szavakkal köszönte meg a k i
tüntetést, ígérte, hogy ezt nagyra tartja s mindig 
megbecsüli. Megbecsüli a kötelességnek ápolá
sával, mely a község javainak támogatására k u l
turális érdekének felvirágoztatásához hivja segítő
társul. A szép ünnepélyt a zárdabeh Mária-kon- 
grrgánisták szép éneke nyitotta meg s zárta be.

- • PBtpOkl helynök. Rótt Nándor di. ine- 
gyésptlspök ur Öméltósága az egyházmegye kor
mányzásának átvétele után mindjárt kinevezte ál
talános helyettesévé az egyházmegye vezetésében 
dr Rédey Gyula c püspököt, aki a püspöki szék- 
üresedés idején m in t káptalani helynök intézte az 
egyházmegye ügyeit,

• A veszprémi v Ú t n g f M  havi szent 
óráját ma délután ffin tko r farija az angolktaawt- 
szonyok intétetének templomában A vezetőség 
ezúttal is (téri a tagokat, hogy minél nagyobb

i számban megjelenni szíveskedjenek.

— Október 6. Az aradi vértanuk em'-vére
tett alapítványi szentmisét tegnap délelőtt 10 óra
kor végezték a barátok templomában A gyász
misét P. Gábriel Gotfried ferencrendi rendfőnöki 
titkár mondotta, kit rendfőnöke egyenesen erre az 
alkalomra küldött Veszprémbe. A nemzeti eszme 
hőseinek emlékét a résztvevők kegyelete® imája 
szentelte meg.

— Sajtóvasárnap. A veszprémi egyházme
gyében ma tartják a sajtóvasárnapot. A katholíkus 
irányú sajtó anyagiakban nem áll azon a ma
gaslaton, amelyet hivatása W lgkivánna. Az anyagi 
eszközöknek megteremtésében igen célra vezető 
eszköznek bizonyult a sajtóvasárnapok rendezése. 
A múlt évben 3565 koronát eredményezett a sajtó
vasárnapi gyűjtés az egyházmegyében.

— A zeneiskolából. A városi zeneiskola 
tanári testületé pénteken ülést tartott. Az iskolai 
belső ügyek tárgyalása folyamán a tanári testület 
nagy örömmel értesült arról, hogy az iskola meg
szabadul alkalmatlan bérhelyiségétől, mert dr. 
Óvári Ferenc megfelelő házat vett az iskola cél
jaira, ezzel is bizonyítani akarván, hogy őszinte 
rokonszenvvel törekszik az iskola fejlesztésére. B i
zonyára örömet kelt ez a hir a szülők körében, 
viszont pedig sajnálkozást az az értesülés, hogy 
az épületet nem vehetik át 160 tanuló részére 
zeneiskolának, mert tüzérségi tiszti étkezőül hasz
nálják. Az igazgatónő személyesen járt illetékes 
helyen s o'tt jóindulatú Ígéreteket is kapott arra 
az esetre, ha a tiszti étkező céljaira megfelelő 
helyiség kerül. Eddig azonban még nem került. 
Úgy halljuk, hogy újabban dr. Rainpredit Antal 

-főispán vette kezébe az ügyet. Bízni lehet, hogy 
a szülők nagy érdekeit sikerrel támogatja. Újab
ban a katonaság legtöbb városban, igy nálunk is 
visszaadja az iskolákat rendeltetésüknek. Cseppet 
se kételkedünk, hogy a házi tüzérezred tisztikara 
is meghozza ezt az áldozatot a városnak, mihelyt 
csak alkalmas helyet talál. Reméljük, hogy talál 
is. A zeneiskola tanári testületének uj tagjai Kará
csony Anna a zongoraszakon és Rosenlehner Kor
nélia a hegedüszakon. Segédtanerők a zongora
szakon Csonasz Kató és Steiner Ella. Az iskolai 
tandijmentességpe a tanári testület Anty Ülést, 
Farkas Idát és Galambos Erzsikét jelölte. Kecske- 
méthy Margit igazgatónő egészségi okból néhány 
heti szabadságra megy. Ez idő alatt az igazgatói 
teendőkben Seefranz Irén és R itter Lőrinc helyet
tesítik.

— Ezöstmise. Megható, impozáns ünnepe 
volt szept. 30-án a hetesi plébániának, amely köz
szeretetben álló plébánosának, Hajós Gábornak 25 
éves ieikipásztori jubileumát ünnepelte. Hajós Gá
bor meg is érdemelte hívei szeretetenek és oda
adó ragaszkodásának e megnyilvánulását, mert 
csendes, feltünnivágyás nélkül, önzetlen Keretei
ből végzett áldásos munkájával valósaggal átala
kította, modernizálta községét. Keveset beszélt, ke
veset beszéltetett magáról, de annál többel dolgo
zott. M int fiatal pap nemcsak a hitélet fokozása'a 
törekedett, de megalakította a tej-, fogyasztani es 
hitelszövetkezeteket, amelyek irányítása mellett oly 
eredményesen működnek, hogy a hitelszövetkezet 
a hadikölcsönökre eddig 6<X).(XX1 K -t jegyzett. 
M int kiváló, praktikus gazda nemcsak népet taní
totta meg a modern belterjes gazdalkottasra, de 
élénk résztvesz a vármegye közgazdasági életé
ben is.

- -  Helyszíni tárgyalás. A várpalotai ipar
telepek szénbányái! gyikran elöntötte a h^gyiől 
lefolyó viz, különösen nyári záporok és hóolvadás 

1 idején. Ezért a bánya igazgatósága arra kérte a 
közigazgatási hatóságot, n«gy a vizet a hánya te
rületén kívül oly helyen vezettesse el, ahol a szén 
bányászatát nem akadályozza. Ebben az. Ügyben 
e héten tartották meg a helyszíni tárgyalást, amely 

I megfelelő eredménnyel járt. A rt hisszük, ez a tény 
' hozzájárul a palotai szén zavariaitn napfvnyie

emeléséhez.
j -  Hősi halál. Keserű György honvédsza- 
| zados, százádptrtncsnok, a „Signutn taurtis kar- 
i dokkal” tulajdonosa, a harcterén szenei! h"teg 
■ ség következtében 37 éves koriban szrpíembr:
' 30  in  Csongridnn vatadannl elhunyt, fia ta lít  öz

vegyi, Gartner Georgina, édes anyja. fttv . Keserű 
I Elekné sz. Hantiig Márta, négy testvére, köztük 
i Hordósy Endiéné és nagyszámú lokonU g gvá 
j szolja.
i - -- Snlyo* megbetegedés. M int rénzv.-lif
i értesülünk, szatmári K t iá t y  H - ó t  a lm á d i  k . - i - t r i f i  
I orvos solyottan megbetegedett HelyettesWw az 
i orvosok hiánya miatt komoly akadályokba átköti*.
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— Az á lte tbevásA rió  rcszvénytársaság. 
őszinte örömmel halljuk, hogy a Veszprémraegyei 
Állatbevásárló és Husértékesitő Részvénytársaság 
még e hónap folyamin megkezdi működését. Örü
lünk, hogy a bizonyos részről nyilvánuló közömbös
ség, különösen pedig a részvénytársasig rentabi
litása ellen kidobott műaggodalom nem csüggesz- 
tette sem a vezetők energiáját, sem a részvény
jegyző közönség bizalmát. Am ikor a veszprémi 
gőzmalom részvényjegyzéséről volt sző, akkor ezek 
a körök éppen 'nem vtoték figyelembe a régi vesz
prémi kitűnő vjzi m o fiir ip a r várható hanyatlását 
és a molnárcsaládok megtörténhető tönkreiutását. 
Hanem bezzeg összebújtak a fejek, amikor a mé
szárosok és állatkereskedők háborús árhajtása ellen 
indul szolid, tisztességes vállalat a nagyközönség 
érdekében. Azt hiszik, hogy a közönség nem lat. 
Lát bizony, csakhogy az észrevetteket most még 
úgy susogja és nem kiabálja. Mert még vár az 
eddigi félénk, hogy ne mondjuk gyámoltalan türe
lemmel. jó l esik "tehát látnunk, hogy fiatal, prak
tikus tervek kezdeményezéseben annyira kiváló fő 
ispánunk faradhatlansággal, szivének egész mele
gével buzgóikodik' továbbra is a jó ügy megvaló
sulása érdemeben. A jövőbeli fejlődés arányai már 
is bontakoznak. A részvénytársaság — m ini ha ll
juk — átveszi a veszprémi vajgyár üzemét is. 
Arról is szó van, hogy az özemet az egész élel
mezési területre kiterjesztik, örvendetes érdeklő
dés mutatkozik\Pápáról is a vállalkozás iránt. A 
pápai Esterházy)uradalom nobilis ura, gróf Ester
házy Jenő, szintén '"részt kíván venni a szép ak
cióban. Kifejezte abbeli reményét, hogy a vesz
prémi üzemmel kapcsolatban Papán is létesül 
telep. A vállalkozás vezetői örömmel fogadják a 
felvetett eszmei. Megvalósítását szintén programm- 
jukba vették s hiszik, hogy Pápa város közönsé
gében is meglesz a hajlandóság a hazafias ügy 
erelyes támogatására. A pápai vágóhíd, hütök s 
jéggyár igen hasznosan illeszkedhetnek a vállalat 
terveihez. A megalakulást egyelőre csak az aka
dályozza, hogy a2 összes jegyzési ivek még nem 
érkeztek be. Óhajtandó, hogy ez mielőbb meg
történjék.

-  P á lyáza tok  je g yző i áMásra. Kerényi
Andor veszprémi főszolgabíró a papkeszii kör
jegyzői és nagyvázsonyi segédjegyzői állásra pá
lyázatot hirdetett. Mindkét állásra a kérvények f. 
hó 20-ig nyújthatók be,

— K am ará t gyű lés. A győri keresk. és 
Iparkamara a napokban közgyűlést tartott, je len
tés szerint 587 felmentési revízió került tárgyalás 
alá. Az újabb felmentést kérvényeket is a revíziós 
rendelet alapján bírálják el. A kamara a folyton 
szaporodó teendők gyorsabb végzése céljából fo
galmazói állást szervezett, Szendmi Mór lukad fő
titká ri, Szommer Ernő segédiitkárt pedig titkári 
címmel ruházta föl. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a kereskedelmi es ipari szakoktatás előmozdítására a 
feleslegbevétel terhére az eddiginél magasabb ösz- 
szeget fordít. Érinti ez Veszprémet is, amelynek 
kereskedelmi- és iparostanonc-iskolája támoga
tásra szorul. Talán az uj határozat alapján na
gyobb kamarai segélyre lehetne szert tenni. Ajánl
juk ezt az iskolai bizottságok figyelmébe.

- Mennyi takarmány tartható viasza? |
A takarmányéi-'Sztó bizottság a múlt hétfőn tar- | 
tott ülésében a termelők részére saját állataik el
tartására visszatartható széna- es szaimamennyi- 
svget a következőkben állapította meg; minden 
számos által u'án naponként 8 kg. széna, 4 kg. 
tavaszi és 4 kg. őszi szalma.

- Vadászok Öröm ére. A minisztérium a
vadászok részére nagyobb mennyiségű ' serétet 
utalt ki Ebből Veszprem-vármegyének az alább 
x-ronatA ! ! < • ; , a következő mennyiség ju to tt; 
l . . * y  Itéiv Veszprém kapott 50 kg. '0-es és 
ugyanannyi 12-es sörétet. Kulcsár Károly. Vesz
prémben mindkét előbb említett fa júból 100 kg .o t, 
Papot h Vilmos P ip in  mindkettőből MgywMnnyit. 
f isvaW lö v ia  Siófokon mindkét fajtából 90— 50 
kg -o t Külön szabály ta t szól a kereskedők ré
szére az árusítás módozatairól. E szerint a keres
kedők csak óban közvetlen, fogyasztóknak adhat
tu k  »t sőréket. k ik az ide, vadM ídényre megvát- 
toóák a -utUsijegyi-t ezt igazolni is tudják, 
vagy amié srdődieri, avagy a itis jti bi-
wnyitványukat. by«»»kej a kereskedők m indaddig 
nem utasíthatnak viaera, amíg késztotSk tort. akik 
•mettort kötetesek arra ügyelni, hogy á ktték- 
osrtás arányos A sörét etodátd á r* I t t ,

4SO tonna.

— A hadisegéty felemelése. Wekerlepénz
ügyminiszter már elkészítette a hadisegélyetésről 
szóló törvény javaslatit. A kormány a $áz, leg-^ 
közelebbi ülésén terjeszti elő a javaslatot. Eleinte 
ugyan arról volt szó, hogy kormányrendelettel 
rendezik a hadisegélyezés ügyét, ezt a tervet azon
ban fel kellett adni. Az uj javaslat tjgyanis egy
részt nagyon mélyen belenyúl az Állam kasszá
jába, másrészt több fennálló törvényi korrigfy meg 
és helyez hatályon kívül. Ez a két szemponft teszi 
szükségessé, hogy a kormány javaslatát a /parla
ment elé vigye. Ez a két körülmény volt pka an
nak is, hogy az ügy, amelynek sürgősségé iránt 
semmi kétség nincsen, késedelmet széfivedett.

A javaslat hármas irányban reformálja még 
a segélyügyet. A hadisegélyeket mindenesetre lé
nyegesen felemelik. Ez a reform ' első irányelve. 
Második irányelve: a rászorultság. A kormány 
csak azokat a családokat kivonja _segélyben része
síteni, akik a segélyre csakugyan rá vannak szo
rulva. Részletes szabályokat tartalmaz a törvény- 
javaslat annak a különbségnek a kiegyenlítésére 
is, amely a falusi és városi lakosság/ igénye kö
zött fennforog. Harmadik vezérlő szempontja a 
reformnak, hogy a segélyigény megállapítása és 
általában a segélyügy kéztlese az igazság &  mél- 

’ lányosság követelményeinek megfeleljen. ■
— Záróra. A veszprémi kereskedők elha

tározták, hogy üzletüket esti 6 órakor, bezárják. 
Részben az egyre nagyobb áruhiány, részben a < 
világítással vajó takarékosság teszi indokolttá el
határozásukat. V  ( .

— Tanítók vasúti arcképes igazolvá
nyai már most megújíthatók az 1918. évre. En
nélfogva a kir. tanfelügyelőség ezúton is kéri a 
tantestületek összes személyzetét, hogy az igazol
ványokat megpiitás végeit kettő (2) korona pósta- 
bélyeggel minél előbb terjesszék be a kir. tanfel
ügyelőséghez.

— A vármegyei állami iskolák sürgős 
helyreállítási költségeire a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 1365 koronát utalványozott ki.

KOzélelmezési bizottságok. M ind több 
és több város vezetőségében érlelődik meg a 
gondolat, hogy a közélelmezést nem a közönség 
mögött, hanem a nagy nyilvánosság előtt kell 
intézni. A közellátást nem a hatóságok, hanem a 
fogyasztók számára szervezték, tehát ahhoz is joga 
van, hogy megbízottjai révén belásson és befoly
jon a közélelmezés belső ügyeibe s intézésébe, 
ilyen bizottságok egyre-másra alakulnak. Nemré
giben Kaposvárott, újabban Szombathelyen is. 
Utóbbi helyen általános óha jt igyekeztek kielégí
teni a bizottság megalakításával, hogy tag ja i ta
nú i legyenek a közellátás munkájának. Hogy a 
meglátott nehézségeket átvigyék a köztudatba, a 
közönséget a hiányok idejében megnyugtassák s 
a hatóság munkáját támogassák. Osztoznak ter
mészetesen a jó  ellátást dicsérő elismerésben, de 
osztoznak fi felelősségben is, ha valami áru —  
pl. ha ötven nagy kosár paradicsom megróoiitk 
s használhatlanná válik. Ilyen esetekben /b iz o t t 
sági tagok nem titkolhatnák el a valódi okot s a 
nagyközönség a tisztánlátásakor, az ok megismeré
sekor nem izgatná a fantáziáját valótlan találga
tásokkal. Lapunknak ez régi álláspontja, melyet a 
nagy városok példája mind jobban megerősít.

— őrlési százalék. A vármegye törvény- 
hatósági bizottsága az őrlés vámszázalékát 10*,«, 
a póriast és koptatás! veszteséget 2“ «-ban, a da
rálásért, zúzásért 7 ’ ,-o t á ilspitott tneg. A  dará
lásnál nincs pótlási százalék. Zsákolást pénzt 
szedni tilos.

- -  Uj tanér BalatonfOreden. A közokt.- 
Sgyi miniszter Szemethy Kálmán rajztanárt a ba- 

! latonfüredi áll. poig buiiskolához kinevezte s az 
mternáiusi felügyelőséggel is megbízta.

Szén. Sok szem mered irigykedve a ; 
szénhordó társzekertkre, amelyekről egy ik -m ink  ! 
emeletes szállás előtt fekete kincset szórnak 
pincébe. Honnan szállították ? Ki szállította ? . . . 
hangzik a kiváncsi kérdés s fék létül az a meg- 
áltapodás szűrődik le, hogy mmd<-n szénhiány 
ellenére is van szén Csak kórháznak, iskoláknak, 
tisztviselőknek, szegényebbeknek nincs. Csodálatos 

i is, töt majdnem hihMcttea, hogy amig a régi í 
j szállítók ajkától egyre cask a m ajd talán lesz ■ 
í ígérete hangzik, addig az ernHIetl kategória jobh i 
! ftstzekötletéwiel már tut van a m a jd a n !  Talán ! 
j azokat a vaggop szeneket kisebb pornókban is el j 
! tehetne osztani, nehogy amíg egyik-másik pince két ; 
{ esztendei bőséggel bdtodox. másutt addig egy 1 
! kgrnt sem lehet ösaae átadni Úgy halijuk, es a I

szén csépiési maradvány. Tehát magánosok ad
hatták kézhez. A hatóságnak nem volt rá befolyása. 
Polgármesterünk összeiratta a szükségletet g az alis
pán utján felterjesztik a szénközponthoz. Vajha mar 
ilyen örvendetes kiáltás után tehetnénk pon to t: itt a 
szén! Addig pedig irigykedve szemléljük a színig 
leit társzekereket s jegyezgetjük, hogy kicsodák 
előbbre valók a kórháznál s az iskoláknál 1

— A vármegyei tanítók mozgalma. A
vármegyei tanítók az általános (hivatalos) tanító
egyesület elnökségéhez á lt  a kérést intézték, hogy 
hívjon össze rendkívüli közgyűlést. Ezen az össze
jövetelen a nem állami tanítók illetményügyeinek 
rendezését akarják megbeszélni, továbbá ki akar
ják fejteni álláspontjukat a nemzetiségi iskolák 
kérdésében. Az elnökség a váltás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez fordult, hogy engedélyezze a 
gyűlés megtartását, ami a háború ideje alatt meg 
nem engedett dolog.

— A kenyérsütés dija. Mindenki tudja, 
hogy a tűzifa nagyon megdrágult. Természetes, 
hogy ezzel együtt a kenyérsütés ára is emelkedett. 
De nem mindenütt annyira, m int nálunk. Győrött 
pl. a következő árak vannak: 2 —4 kg.-os kisült 
kenyér után 30 f., — 4 —6 kg.-os után 40 (., — 
6 —8 kg.-os után 60 és ezen felül 70 fillé r. Ná
lunk bizony jóval magasabb 1

— Lisztköltség. Pápán a kereskedők a hadi- 
lisztet 5 fillér haszonra mérték. A  tanács ezt ma
gasnak találta s most olcsóbb egyezséget akar 
kötni. Ha ez nem sikerül, akkor az árusítást há
zilag végzik. Helyes. Egy-kéf fillé r különbség is jó 
a szegény háborús népnek! y

— Villanytelepek átvétele. Keszthely v il
lanyvilágítást szerződése a Ganz-gyárral tejár. A 
villanytelepet ezentúl a város veszi házi kezelésbe. 
Tapolcza e hódoiyamán vette át saját kezelésébe 

villanytelepet, ugyancsak a Ganz-cégtől. Ta
polcza község saját részéről szakértőnek Bokrossy 
Jenő veszprémvárosi főmérnököt kérte ‘ fői. A
telep 400 ezer koronába került.

—^Felmentések meghosszabbítása. A hon- 
védelmi ̂ miniszter az összes mező- és erdőgazda
sági felmentéseket szept. 30-tól október 31-ig, az 
október 31-ig  engedé^ezett felmentést pedig nov. 
30-ig  hivatalból meghosszabbította.

— Tcágeri. A városi , közélelmezési hivatal 
megkezdte a tengeri vásárlási igazolványok k i
adását. Bárhol szabad vásárolni. Hogy mennyit, 
gazdasági rovatunkban megtudható. A vásárlók elő
ször azt kutassák ki, hogy, kőtél vásárolhatnak és 
azután kérjenek vásárlási igazolványt. Sok fölös
leges munkától mentik igy meg a hivatott, ha nem 
kell az igazolványt öt névre is átirogatni.

— Szedercserje levelének gyűjtése. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívta a ta
nítókat, hogy gyűjtsenek szedercserje, továbbá 
földieper- és málnalevelet. A ' gyűjtött leveleket 
métermázsánként 8 koronáért veszi át az illetékes 
bizottság. Ezenkívül a hadvezetőség mindazokat 
az iskolákat és .tanítókat, akik e tekintetben buz- 
góságot • fejtenek ki, dicsérő oklevéllel tünteti ki.

— Védői dijak. A hivatalos lap szerint az 
igazságügyminiszter megállapította a k ir. tábla éc 
a kir. kúria előtt működő védők felemelt napidijat 
Az említett védők naptdija 20 K-nál kevesebb es 
50 K-nál. több nem lehet.

— ^áng Ztigtnond budapesti Nemzeti Ze
nedét véglett hegedűtanár elvállal magán és cs-i-

Kirítanitást, kezdőtől a magasabb kimftvelesii;.
ija ; csoporttan itásnál heti 3 órával havi 12 h 

magánórák megbeszélés szerint.
Az JElel* szépirodalmi és művészeti heh'ap.

(Szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes > s 
aktuális képek egészítik ki. A kitűnő lapot melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és k>- 
adóisivatotBudapest. I. Fehérvirf-ut 15. — Előfize
tési ár tétévre 10 kor. Mutatványszámot készséggé’ 
kük! a kiadóhivatal. -

-- A „Vásárnapi Újság* minden száma gazdac 
tartalommal jelenik meg, A .Vasárnapi Újság* előfi
zetési ára negyedévre 5 koron*. — a .VHágkrf-m 
kával* együtt 6 korona. -  Megrendelhető a .Vasm- 
napi Újság' kiadóhivatalában (Budapest, IV.. Egw 
tem-utea 4. számi Ugyanitt megrendethrtó a .képet 
Néplap*, a legolcsóbb újság a rMgyaz nép saámáta 
télevre 1 korona 40 fillér

H a szn A lju n k  ttadbteg&ly b é ly e g * ! '
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ROSENBERG MÓR d iva tá ru h á za  érte
síti a I. hölgyközönséget, hogy a legújabb őszi 
és té li 'n ő i és g ye rm e k fe lö ltö -, valamint kalap- 
m odell$k- gyönyörű választékban megérkeztek.

-  Súly László biztosítási és bankirodája 
Veszprém, Szabadi-utca 3. Elfogad az Első Magyar 
Általának Biztö&ító Társaság főképviseletében élet-, 
balesel-, járadék-, tűz-, jég- és szavatossági b izto
sításokat. Takarékpénztári, gyáripari és egyéb rész
vénytársasági valamint vállalati részvényeket, érték- 
s állampapírokat, hadikötcsönkötvényeket saját szám
lára vásárol és forgalm i áron elad. Osztálysorsjegy 
eladás.

WELLNER6YULA
készíti ,» fogtechnika lp  g r em eltebb  
specialitásait. VESZPRÉM, Rákóezi-tér 22 
Foghúzás •  Müfogak •  Fogtömés

I R O D A L O M .

* Kolostori csend. Versek. Irta Kocsis László. 
A szeminárium ' kolostori csendjének beszédes 
némasága,*^ képzelet tüzét felszító sejtelmes han
gulata, az oltár szolgálatára készülő ifjú  pap lelki 
világának átsuhanó árnyai, színes ábrándjai, el
mélkedései, jövendő életéről szőtt álmai, a régi 
múlt nagy szellemeivel és a természet ezernyi 
csodájával egybeolvadó hangulatai szólalnak meg 
e kis verskötetben a modern Íjra szinbolikus, 
mindent elevep élettel, költői képekben rejtőző 
gondolatokkal, érzelmekkel betöltő nyelvén. A 
régi egyházi művészet aranytól, selyemtől, csillogó 
brokáttól^ drágakőtől terhes, a léleknek exstasisig 
fokozódó szerelmét az égiek iránt oly megkapóan 
kifejező hangulata, azinpompája éled itt fel újra 
egy ifjú  pap költő i lelkének áhítatában versekre 
válva. A keresztény középkor misztikus, csodák 
közt élő vallásosságából, az aszkéták rajongó lelki 
világából s főleg a nagy Assisi Szent mindent 
átölelő szeretetéből, a természet szépségeit csodá
latosan átérző költőiességéből, mindenről lemondó 
koldusszegénységéoek le lk i gazdagságából, ezen 
átszellemült ember életének lelkesítő erejéből 
merit a legtöbbet ó is, m int njabb vallásos líránk 
általában, amelynek hatása tárgyain, hangulatain, 
képein és költői nyelvén még élénken érezhető. 
Sík Sándor és Harsányi Lajos iskolájához csatla
kozik, de már egyéniségének körvonalai is bon
takoznak s amint zárt világából az élei közvetlen 
hatásai alá kerül, gondolat és érzelemköre ez uj 
világban megtermékenyülve egyénisége is sza
badabb fejlődési vehet s az arany mezőség, mely 
felé utolsó versében, m int a jó pásztor nyája 
után indulni készül, költészetünkben még uj, rá 
váró szépségeket tár lelke elé $ költő i készsegé- 
n-’ k már e kötetében is iítha fó  ereje, nyelvének, 
verse lésének fejlettsége, minden szépség iránt fo
gékony lelkdlete vallásos líránkat uj, értékes tar
talommal gazdagítja.

Az 54 oldalas könyvecske a Nemzedékek 
irodalmi vállalat kiadásában jelent meg Szombat
helyen. Szerzője a veszprémi szemináriumnak volt 
növendéke. Szeretettel ajánljuk olvasóink figyel- 
n eoc, akik néhány versét már lapunkból ismerik. 
A könyvecske ára 1 korona.

Színház.
Szeptember 30-án, vasárnap az 58. előadásMl 

b»7áru|t az év színházi szezonja. Az utolsó hét Fall 
>• ■ "i'fr» itiének, a SUmb-ii rózsájának bemutatóját 
h' zta, amelynek tartalmas, szirtesen hangszerelt, 
5/ p melódiákban gazdag zenéje és ötletes szövege 
’  r,p:'*k, Vida üua, F:a!i,My. Mezei Margit
f  ■ arad; ügyes játéka /a! és á zenekar megfelelő 
* u'ségrvel nagy sikert aratott. A többi estet, 
a / k r t t  m űtő t szerint, a főbb! férftszereplők ju- 
>a,.ír,játékát töltötték be néhány nagyobb sikert 
a m o tt operett ismétlésével és régibb darab fel-' 
K.óAsávaj. A közönség szeretettet ünnepelte •  
jou mazr.ttakst s különösen Várad! Izsónak és 
1)’. yás Menyhértnek rendezett zajos ovációt,

A lezajlott színi évad általiban sem jobb, 
rosssahb w># •  társulat tavalyt t tw p -  

g ,  előadások túlnyomó re*z» mart is *  
vwr'Pa)} operettekre, énekes „in fá tékok ía , bohó- 
rjt. »»a t nagyobb haj. hogy w á  mellett, 

j  ujdemsig b*»trtatásá» kivöí, igszi Irodalmi
fr'é«g da»ai3okf» « ím joíoM Wő. A»

VESZPRÉMI HÍRLAP

általános színvonala ellen is komoly kifogás emel
hető. Nem a főbb szereplők miatt, ezek munkája 
a legtöbbször derekas, sőt jórésztiké művészi 
értékű volt, hanem a segédszemélyzet feltűnő 
gyengesége miatt, amelynek a kelleténél nagyobb 
szerep jutott s így bántóan zavarta meg a legtöbb 
előadás hangulatát. Fokozta e bajt, hogy a társulat 
nagy része kicserélődött s a gyorsan változó műsor 
nem engedett elég időt az uj erők összetanulására, 
a darabok kellő begyakorlására. Így a rendezők 
sem végezhették megfelelően az egyes szereplők 
játékának a darab, szellemében való egységbe 
■föglalisát, sem a vidéki színpadokon annyira fontos 
és nehéz feladatukat, a segédszemélyzetnek be
tanítását, nevelését.

A gyakorlatlan, uj elemekből szervezett zene
kar is hasonló bajokkal küzdött. A gyors munka 
felületessé tette. A részietekig menő finomabb 
kidolgozás, színezés, a színpaddal való pontos 
együttműködés még az aránylag leggondosabban 
előkészített daraboknál is hiányokat mutatott.

E hibák a nagyrészt ujonan szervezkedő 
társulat gyermekbetegségei. De miért kell ezeknek 
évröl-évre a veszprémi közönség előtt lefolyni ! A 
szezonnak alkalmasabb időre való áthelyezésével 
a társulat már érettebb munkáját is bemutathatná.

A darabok fogyatékos, sokszor silány kiá llí
tását is szóvá kell tennünk. A helyárak felemelése, 
az ülőhelyek számának lényeges emelése és az 
állóhelyeknek néha túlságos kihasználása jelent a 
színháznak olyan látogatottsága mellett, aminőt az 
idén estéről-estére láttunk, olyan jövedelemtöbb
letet. amelyből a legszükségesebb bútorzat be
szerzésére is kerülhet valami. A színház vezető
ségének a jövő szezonban a közönség ezen jogos 
igényének kielégítésére is gondolnia kell.

E fogyatkozások mellett elismeréssel kell 
kiemelnünk, hogy a színház műsorán az erkölcsi 
érzést bántó vagy a tömegek alacsony szenvedé
lyeire támaszkodó selejtes darabok nem szere
peltek, hanem a vezetőség az adott viszonyokhoz 
képest lehetőleg művészi eszközökkel iparkodott 
a közönség érdeklődését ébren tartani. Hogy ez 
sikerült is, a közönségnek és a színház vezető
ségének egyaránt dicséretére válik.

K Ö Z G A Z D A S Á G .___

A kertészkedő csoportok szövetkezete. 
Az Orsz. Közélelmezési H ivatal elnöke leiratot 
intézett a városhoz a tisztviselőt kertészkedő cso
portoknak szövetkezetekké tömörülése tárgyában. 
A leirat szerint a csoportok eddigi jelentéseiből 
általánosságban az állapítható meg, hogy a kezdet 
nehézségei és hz időjárás viszontagságai dacára, 
a csoportok legtöbbje a kertészkedést folytatni és 
a tömörülést állandósítani óhajtja.

Az ez irányban folytatott megbeszélések után 
a kertészkedő' tisztviselőkre nézve legelőnyösebbnek 
ta rtja  azt, hogy az Orsz. Központi Hitelszövetkezet 
tagjaként szövetkezetét alakítsanak. Ilyen szövet
kezet alakításának legfőbb előnye az adó és illeték
mentességén felül az. hogy az országos központi 
hitelszövetkezet a hozzá csatlakozott szövetkezete
ket állandóan vezeti, működésükben tanáccsal tá- 

i mogatja és megszerzi nekik mindazokat az előnyö- 
í két és kedvezményeket, melyekre a termelő szövet- 
1 kezetek — részben a fenálló törvények alapján —
■ a földmivelési és pénzügyi minisztériumok utján 

igény! tarthatnak. A közös vetőmag, munkaesz
közök és gépek beszerzése, a talaj javítására for
dítandó költségek, az öntüzűmfivek és melegágyi 
berendezések az adott viszonyok között tegkönyeb- 

1 ben az orsz. központi hitelszövetkezet utján érhetők 
j cl, amely tudvalevőleg nem nyerészkedésre, hanem 
1 tisztán aítruisztikus célok elérésére az 1898. XX Ilí. 
i !. c. aiapittatott. Felhívja tehat a várost, hogy a 
j néhány példányban megküldött alapszabály-ter- 
' vezetet az ott működő kertészkedő csoporttal és 
j az egyéb érdeklődőkkel behatóan ismertesse meg, 

közölvén velük, hogy ezen alapszabályok a pínz- 
: ügymínisztrrium, az orsz. központi hitelszövetkezet 
i és az Otsz. Közélelmezési Hivatal elnökének hozzá- 
j [árulásával készültek, ismertesse meg a város 
j lováhbá az országos tömörülés egyéb előnyeit. 
• nevezetesen azt, hogy ilyen szervezet révén biz- 
, lódíthatják legkönnyebben u krrtmlveléshrz sztlk- 
I séges terSfetet és s r orszájíná szervezet seg ítsé

gével szerezhetnek legkönnyebben tulajdon kerteket 
i melyekre később lakóházakat is építtetnének, f-z 
; utóbbira Irányuló tervek nem vihetők ugyan kflny- 
: nyen ki, • és a kertvárosok létesítése még sok 
< más feiiételtőj is függ. ~  de bizonyon *«, hogy

(XXV—40. szám.) 5.

ezen végcél a most kijelölt ufón érhető el leg- 
biztoeabban.

A Közélelmezési Hivatal elnöke felkéri a 
várost, hogy tárgyalásaik eredményéről 14 nap 
alatt tegyen jelentést s ha az ottani kertészkedő 
csoport szövetkezetét óhajt létesíteni; e . körül
ményről az orsz. központi hitelszövetkezetet is 
értesítse. Várjuk, hogy mit tesz a város és hogy 
szövetkezetté alakul-e a kertészkedő csoport.

Anyakönyvi kivonat.
S zü le té s .

Schuller Artúr bankhívatalnok és Súly Mária fia 
András, László, Artur r. k. — Simon Isván kömives- 
segéd és Plank Mária fia István r. k. — Horváth 
Karolina házicseléd fia Mihály ref.

H a lá lo z á s .
Kudrik Éliás hősi halált halt katona földmives 

. k. 25 éves. — Horváth józsefné Pátkay Julianna 
őmivessegéd neje r. k. 45 éves. — Oksz Imre nap

számos ref. 13 éves. — Fekete József népzenész r. 
k. 57 éves. — Mustos Károly szabóiparos r. k. 53 
éves. — Schwarcz Jakab magánzó izr. 85 éves. — 
Horváth Gizella gyári munkásnő r. k. 21 éves. — 
Gajdor Lajos r. k. 2 éves. — Horváth Alajos r. k.
1 hónapos.

H áza iaág.
Víg József cipészsegéd r. k. és Mayer Róza r. k.

A P R Ó  H  Í R D  E T É S E K .

Felh ívás. Takács Gézánénak Veszprémben 
Kossuth Lajos-utca 17. sz. alatt levő kávémérését 
a mai napon megvettem. Felkérem hitelezőit, hogy 
követeléseiket nálam 8 napon belül jelentsék be. 
Ezen időn tú l való jelentkezések nem fognak figye
lembe vétetni. Veszprém, 1917. október 3. Lencse 
Istvánná.

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

Harisnyafejelést és javítást elfogad jutányos 
áron hadbavonult neje. Szíves megkereséseket kér 
Tálos Károlyné Veszprém, Pacsirta-utca 11.

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

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

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

Eladó nagy ház
tikm entes, mely á ll 5 szoba, konyha. 
2 pince és elég nagy udvarból. Bővebb 
felvilágosítás nyerhető Tenietöhegy, 

H ajnal-utca 17. szám alatt.

E ladó ház?
V e s z p r é m b e n ,  a Hosszú-utca 
végén, az E s z t e r h ó z l - u t c a  2 .

s z á m ú  h á z
szabad  kézből eladó,

A hÁznn — mely három résxból á ll - -  
van 5 szoba. 2 konyha, 2 kamra, 1 pince.
1 nagy möhely, raktár, 2 féíMer é* 2 
udvar. - Az uUafctóli lakás bo lthc ly i’ 
aéggé «» átalakítható, Bővebb 1**5- 
víU^writás ugyanott lakó

tuUWwMWiál
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V e s z e k :
mézet, sá rg a 
viaszt, törkölyt, 
füstölt sonkát és 
szalonnát, man
dulák Aján
latokat ke'r:

SZEMEREY J.
V e s z p r é m .

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

Elfogadok a szakmámba 
vágó mindenféle munkát, 
igazításokat és felvasa
lásokat. V is e lt  ru h á k a t 
becserélek és azokat k i
javítva, szegényebb sor-

suaknak eladom.

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

kereskedő, ásványvíz nagy raktára

VESZPRÉM. ' .
Tetető* 55. SSrgSny Bakos kereskedő Veszprém.

TTHTHTn
Nagy választék

hazai és különleges
B o ro k b a n , P e z sg ő k , 
L ik ő rö k , C o g n ac ,
P u n c s  stb.

Hentesáruk, Sajtok
Friss J s  DéHgyflmölcsök, 
Befőttek, Gyümölcsíz

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

Száríto tt főzelékek 
Fözelékkonzervek 
TeasQtemények
Háztartás! cikkek

V a d a k
Vidéki rendelések u o i u l  el lesznek i> U n i

POLAND FERENC
JLl wg0»«- és braoiimíeszitö

. V E S Z P R É M B E N
O s iro m lé p c s ő -u te a  6. ez.

Elvállal teljesen uj orgonák építését a 
legegyszerflbblől a legdíszesebb kivi
telié — pneumatikái rendszer szerint. 
ORÖONÁk átalakítását és hangolását 

i számítom. Iskolák részére,- 
, erős kivitelben 

_ _ . J javítását és han
golását úgy helyben, m int vidéken a 
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.

L X I I IX T J  [ I l i i m

HIRDETÉSEK
^vé te tn e k  a kiadóhivatalban.

A la p í t ta to t t  1 8 9 4 -b e n V U la n y e rő re  b e r e n d e z d

E g y h á z m e g y e i  Ik ö n y v n y o m d a

Készít a legrövidebb idő a la tt és rak táron  ta rt
s l e g e z ; m . r t k k t * !  •  le f ta ta itM i  
k h tU U f  B iadaa aé.ea

pléMala-Mvstalak <» tokaUk rdaeíra
tiíStoAgM! bsM í s MUKÖNYVNYOMDÁI MUNKÁKAT:  :  HIVATALOS NYOMTATVÁNYT

rSpbatok, ííie tek,
’ ** , árj.«rz*k«k, kCrto*
’ alak, I t H r ia f a r ik ,  fa lra a u m k , í r t  
Jaiaaléaat, B dri«(«k, k h » « tr tta r t, 
rrtestapak, ravatalt l U l t a M ,  adv- 
> (7 « k , B a e U T tt, eljaarrsBat ta ,  
M««,J t td M M m k , « !■ *< •,
«tk, rtk., JatkazM krakaa acfaattmu

Balyak ta tae é a  a ia r l a t  í t r r e  ,va«j 
kakttva ««H iM *t»ak . Mlvaidlaa la- 
Tílpaplrak éa kartW kak, akBtayWart- 
ttkak  atekfcaw éa Ü M « .

Ec; 4a aésyraaafaB d u e s  rlincala- 
pák, M wfwwartatl Baaart’á f* * * .  — 
Kapkidkk a la^Jafck mtsíaéfk íefcér 
Irata i, agraateMa fcfahmtépapfeak,

P o s ta i  m e g re n d e lé s e k  a z o n n a l  e l in té z te tn e k

T e l e f o n  0 1 V e s z p r é m T e le f o n  0 1
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