
XXV. évfolyam. Veszprém, 191t. október 21. 42.

VESZPRÉMI HÍRLAP
P O L IT IK A I H E T IL A P.

AZ EGYHÁZMEGYEI IRODA HIVATALOS KÖZLÖNYE ÉS EGYHÁZMEGYEI HIVATALOS TANÜGYI KÖZLÖNY.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 12 to r ., félévre 6 kor., negyedévre
3 kor. (Tanítóknak egy évre 8 kor.) Egyes szám ára 24 fillé r . 

Hirdetések i r a : Egész oldal 32 kor., féloldal 16 kor. stb.

Felelős szerkesztő: 

Htfss József dr.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Veszprém, Egyházmegyei Nyomda. (Telefon: 61.)

Előfizetéseket elfogad és hirdetéseket fe lvesz: a k iad ó h iva ta l. 
A lap rfa x ít IBetfi .kfiz ta trfayck a n » r k c i i t f i > < ( k e i  tattienfifik

Emberi értelem, szellemi élet is a tavasz 
életfakadásával nyilladoz, a nyár napsugaras 
erejével gyümölcsöz.

V irágai: érzések. Gyümölcsei: eszmék, 
gondolatok, cselekvést fogamzó akarások.

Minden tájnak gyönyörűsége a virágos 
fa; Csillagos éj selymes öleléssel védi. 
Szellős hajnál gyöngyszemekkel ékesíti. A 
nappali sugár mosolyogva fürdik illatában. 
Mézgyüjtö rajok édes vágyakozással körül
zsongják.

Emberek között ilyen gyönyörűség az 
egyén, akinek lelkében szép, aemes érzések 
fája; virágzik. Selyemlágy a gyengédség, 
gyöngyös pártáju a tiszta szándék, nap
fényes az öröm, mellyel közeledünk hozzá. 
S feléje rajzik a lelkek -vágya, hogy ihletet, 
szebb célok felé lendülő akarások édes 
izét laktuározza nemes érzéseinek arany
csészéjéből . , .

Virágzásból gyümölcs é r ik : érzések 
lelki áradásában eszmék hullámzanak, gon
dolatfodrok sorakoznak. S megnemesedett 
érzésekből eszme, gondolat se születhet más, 
mint amelyek szépséget hordoznak, jóságot 
hirdetnek, áldást Ígérnek, boldogság felé 
vezetnek. Egyeseket, családokat, társadal
makat és nemzeteket egyaránt.

Múlt vasárnap örömnapot hirdetett az 
öreg templom harangja. Uj püspökünk ün
nepi miséjére, szentbeszédére hivta az embe-

A jó pásztor.
reket. S a fenséges szavú érchirnököt sokan 
meghallgatták. A szép templom nagy, áhi- 
íatos közönséget fogadott. Ünnepi soka- 
dalom gyűlt össze buzgó hallgatósággá, 
egyesítve, krisztusi-szellemben egységesítve 
minden rangot és rendet

Mély tiszlelet, meleg figyelem, szomjas 
kívánság fogadta az uj főpásztort, aki gyalog 
jőve, amiként hajdan az apostolok keltek 
igehirdetésre. Nemsokára tömjénillat szár
nyalt, övezve a legszentebb áldozatra terített 
asztalt s betöltve a napsugárban fürdő 
szentélyt. Ebből a tömjénes, napsugaras 
körből sudárosan kiemelkedve állott az 
isteni szavak fehér márványszékében biza
kodástól derűs arccal az igehirdető főpásztor. 
Még egy kis idő s a lelkes szivek vágyako
zását betöltve csendült meg a püspöki szózat

S a tömjénillatos i r t a i  virágfevelek 
röpködtek, a gazdagon nyilatkozó nemes 
érzések fehér szirmai. Szállott a lélek benső 
forrósága, mint buzakalászt acélozó nyári 
tűzeső s az érzések tavaszi virágzásából 
magasztos eszméket, fenséges gondolatokat 
érlelt.

. Elhangzott a Jó Pásztor fenséges pél
dabeszéde. Evangéliumos világosság öm
lött elibénk, hogy megvilágítsa az apostol
utódnak, mint jó pásztornak életútját. Édes 
ígéret az őszinte szeretet aranyából vert 
hidat a jelenből a jövőbe s a lelkes foga

dalom a jóság, pártfogás, irgalmasság osz
lopait helyezte alája.

A jó pásztor fogadalma volt ez, nem 
életet adva, hanem az élet áldozatos mun
káját ígérve a nyáj boldogságáért. Embert 
boldogító élet szép programmja volt e fő- 
pásztori megnyilatkozás. Irányelvek képé
ben hatalmas -társadalmi munkaterv. A 
szülői, gyermeki kötelmeket, az iskola, a 
társadalom, az állam munkáját át- és ösz- 
szefogó erkölcsi elveket, az anyagi életet 
is megjavító szociális teendőket, a keresz
tény élet, a Krisztuskövetés egyént s ösz- 
szességet megnemesitő, eszményiesebb élet
célt munkáló lelki törekvését s ennek ha
tását példázta, csillogtatta a hallgatók előtt.

Jó és igaz és erős szellem szárnyalt felet
tünk. Néztük az oltárképet, amely hasonlóan 
jó  és igax és erős szellemei példáz, mikor az 
angyalvezér lesújtja a gonoszát. M int oázi
sok kifolyó vizét a tikkadt homok, a lelkek 
szomja úgy itta cseppjeit a szószékről 
hangzó Űdvösséges igék szent vizének. S 
enyhülés, vigasz, édesség, szebb élet vágya, 
akarások nemesített ereje szállott a szi
vekbe. S a lelkek örömárja, hogy áldott, 
lelkiségben gazdag érzések és ezekből szü
lető, táplálkozó eszmék napja hajnalodik 
mi közöttünk is a nép- és társadalomból- 
dogítás vérben keresztelt törekvéseinek uj 
világkorszakában. f — a.)

Küldöttségek tisztelgése.
Szentbeszéd után, szentmise alatt mélyen 

weghatott Jetitek fohásza könyörgött meghal Iga- 
tásért, jfo g y  « szeretet, a békesség, » krisztusi 
m unbM. törekvés szép igéi testté váljanak.

A le lk i felfrissülés sugíros örömét szórta a 
fényes őszi nap is » hazatérő főpásztor útjára, tele 
hintve még mindegyre fokozódó mély tiszteletének, 
owes h&dolatáinak virágaival is.

Nyomában tío te tgő  küldöttségek feketerahás
csoportja haladt Hogy
rájuk az ékes p ü sp ö k i:
*  üdvözlő szónokok b 
egpkak fözött belőle egy-egy 
vöriő beszédébe.
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alkalomból, hogy legfelsőbb akarat szerint Méltó
ságod ősi vármegyénk székhelyén első pásztori 
működését megkezdte. Tábori ezredeink nevében 
is mély tisztelettel köszöntőm Méltóságodat és 
kérem a Mindenhatót, hogy magasztos, szép műkö- 

/  désében hosszú időn át hűséges istápolója lehessen 
az emberisé' legnagyobb kincseinek: a vallásnak 
és érkölc* k. Mindenkor, de ma különösen nagy 
szükség érezzük ennek a kincsnek, mert ama 
romok között, melyek a hadrakelt sereg nyomán 
fakadnak, az emberi életnek becses virágai is 
tönkremennek. Méltóságod papságától hírt fog 
kapni arról, hogy a m i vitéz katonáink mekkora 
istenfélelemmei rohannak a harcba a haza szent 

Itt pedig hírt fog venni arról, bogy a 
kötetességszerüen ápolják a vallásos

abban a szent meggyőződésben, hogy a 
háborúban, melyben a technika legnagyobb fel- 
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hazának történelmi múltját ismeri. Mély tisztelettel 
arra kérem Méltóságodat, hogy mint magas törvény
hozó, akkor, a m ikor arról lesz szó, hogy a magyar 
nemzet jövendőjét megalapítsák, legyen szószólója 
a magyar ügynek. Üdvözlöm ismételten a két ezred 
nevmen és Isten áldását kérem Méltóságodra.

Megyéspöspökünk a lelkes beszédre követ
kezőképen válaszolt: -

Hálásan köszönöm alezredes urnák egyszerű, 
keresetlen, kedves szavakkal kifejezett jókivána- 
ta ít Meg vagyok győződve, hogy ha valaki, ak
kor a püspök és papság áll kőzet a katonaság
hoz. Mindkettő egyenruhában jár, igy m ír kölső 
megjelenése is harcba állítja mindama törekvé
sekkel szemben, melyek a kipróbált eszmékkel és
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segítségére, különösen a kórházakban, hogy se- 
besűltjeinhez hozzáférhessenek s lelkileg emelhes- j 
sék őket. Ajánlom magamat és papságomat az | 
egesz tisztikar jóindulatába. Nem hiányzott ez 
eddig sem, de jó, kezet keibe téve, a régi eralé- | 
keket megújítani és békés fegyverbarátságot kötni. | 
Ezt fogadom én is az egész tisztikarnak, hogy a 1 
házi tűzhely barátságában élhessünk együtt Isten I 
ehessen minden katonát és minden tisztet. Segítse 
győzelemre azt az ügyet, melyért harcolunk. Ht- | 
szem, hogy az Ur azzal fogja megjutalmazni nem- j 
retünket, hogy újra erősek leszünk. Bizakodom, j 
hogy a magyar nemzet regi kívánságai is telje
sedésbe mennek.

A vármegye üdvözlése.
Bibő Károly alispán így üdvözölte a püs

pököt
A veszprémi egyházmegye örömünnepet ül. 

Ebbői az örömünnepből, mely maradandó nyo
mokat hagy maga után, a vármegye is igaz öröm
mel óhajtja részét kisenni. Ez alkaionimd először 
van szerencsénk Méltóságodat üdvözölni, mint az 
egyházmegye főjét. ‘‘És ez alkalmai megragadjuk 
szivünk egész meiegevel, a legnagyobb szeretet
tel es Méltóságod müKodesere minden téren Isten 
áldását kérjük. E varmegye közönsége megértette I 
a múltban is, hogy o.y magas méltóság, mint a ( 
veszprémi püspök, csak áidasthozólag hathat. Ezért j 
mindig kereste \a z  együttműködést. A megértés I 
többe-kevesbbe |u n d ig  sikerült Méltóságod elő- J 
deivel. És ha a megértés igaz is volt, akkor mm- ■ 
dig nagy Intasokat es alKotásokaí tudott létre- • 
hozni a püspökkel. Ebben az ünnepélyes pilla- 
natban e nemes varmegye közönségének neveben ; 
bizodaíomteljes tisztelettel nyújtom Méltóságod- • 
nak a munka jobbját es a legnagyobb tisztelettel j 
kerent, fogadja el tőlünk. Meg lehet győződve , 
Me.lóságod, hogy egymást megertve, visszatérnék ) 
azok a regi szép idők, mikor az egyházi méltó- j 
sag és a varmegye karöltve egy nagy egység volt. J 
Hogy ez visszatérjen, kétszeresen nagy fontosságú. 1 
E varmegye ezrek és ezrek ügyet van hivatva ta- í 
mogatm. Ebben a munkában szükségét érezzük í 
Méltóságod tamogatasanak, hogy amikor a földi J 
jóllét fellendül, ugyanakkor a lelkek világa is fe -  j 
nyesen ragyogjon. Ha ezt elérjük, a varmegye l 
közönségét jóleső érzés tölti el. Nem rabolom to- J 
vább Méltóságod idejét, hanem ödvőziöm a vár- í 
megye közönségének es tisztikarának neveben és í 
kérem, legyen segítségemre Erre támaszt találok 1 
méltóságodnak a mai napon a székesegyházban i 
elmondott beszédeben. Isten segítségé legyen 
M éltóságoddal!

Öméltósága így válaszolt a vármegye üd
vözlésére : i

Hálásan köszönöm az elhangzott szives sza- I 
vakat. Megragadom azt, amit az alispán ur is leg- I 
jobban kiemelt. A varmegye közönségévé! békés- 1 
segben akarok élni. Azt akarom, hogy a papság 
es varmegye megértse egymást. Kívánom, mert 
hasznos a vármegyének, ha bennünk nem ellen
séget lat, hasznos az egyháznak, ha a vármegye 
segít minket, E vármegye egy szerve Magyaror- 
szagnak, a mi kis hazánk. Ha ápoljuk e kis ha- 
zao«n a békés egyetértést és kölcsönös közremű
ködést, akkor egyrészt előkészítjük a talajt a kö
zös munkára, ott, ahol a konzervatív erők össze
tartása menü meg nemzetünket a radikális törek- 
vroekkci szemben, melyek a múlttal szakítva, 
rom bornak es homokra akarnak építeni. Másrészt 
teljesítjük Krisztus szavait, akt azt mondotta : bé- 
kros^get hagyok nektek, az én békességemet ha
gyom nektek, nem azt a békét adom, amit a vi
lág ad nektek. Ez a Krisztus húsvéti üdvözlete, 
ez az én üdvözletem is, ezt keressük; Krffttus 
igaz szellemében biztosítom a vármegye közön- 
síget, hogy az egyház nem le a  a béke m egrán
t j a ,  ha valamikor ez megromlana. Hallom, mily 
hexes a viszony itt a hatóságok és az egyház kö
zött. hu abban a szellemben jövök, hogy épít
sek ezen a téren is, a kölcsönös megértés s ü l 
iemében. így örvendünk kölcsönösen együtt. Él
jen «  eg-jz  vármegye közönsége!

hogy Méttóságod hazaérkezése alkalmával szék
városa közönségének szeretetét és örömét külső 
díszekben is kifejezésre juttathassuk. De ha pem 
is állottak diadalkapuk az útvonalon, a  város kö
zönsége szivében szerctetből volt az megépítve s 
ha nem is gyújthattunk örömtüzeket a halmokon, 
ott ragyogott az örömnek tüze a szemekben. Nem
csak mint főpásztort üdvözlöm Méltóságodat, üd
vözlöm egyben úgy is, mint'városunk első pol
gárát és kérem, hogy városunk közügyéiben szi
ves jóindulatával bennünket nehéz munkánkban 
támogatni kegyeskedjek. Isten hozta, Isten éltesse 
sokáig! í i

A város bensőséges üdvözlésére megyés
püspökünk hasonló melegséggel válaszolt:

Hálásan köszönöm polgármester urnák ki
fejezett rokonszenvét. Szavaiban a város nyilat
kozik meg, mert ö annak la szive és nyelve. 
Köszönöm a kifejezett tidvözlétet. A házban csak 
a rossz gyerek csinál zavart. Én itt jó polgár 
akarok lenni, jó püspök, jó ember. Jó polgár, aki 
a Váios fellendülései kívánom, abban a biztos 
meggyőződésben. Irigy, amily mértékben fejlődik 
a város, oly mértékben fejlődnek a püspöki ér
tekek is. A város megértése a püspök odaadását 
vadja ki. Annál nagyobb lesz az első lelkipásztor 
öröme is, minél nagyobb hálát tapasztal. Ameny- 
nyire az idő és körülmények megengedik, köl
csönös megértéssel beszélünk meg mindent. A 
város és püspök érdeke azonos. Éljen' Veszprém 
városa I

A törvényszék üdvözlése.
Juraszek János, törvényszéki elnök igy üdvö

zölte a föpásztorí:
A veszprémi kir. törvényszék, járásbíróság és 

ügyészség tagjai jelentek meg Méltóságod előtt. 
Megjelentek, hogy üdvözöljék Méltóságodat magas 
egyházi és kiváló közjogi állásában. Kérjük a 
Mindenhatót, hogy a mai szentbeszédben vázolt 
gyönyörű programúi megvalósításához adjon Mél
tóságodnak erőt, kitartást és hosszú életet. Méltó
ságod boldog emlékű elődének sok jóindulatát és 
rokonszenvét élvezték az igazságügyi hatóságok: 
xérjiik Méltóságodat, hogy ezt a jóindulatot és 
szimpátiát nekünk előlegezni méltóztassék, amit 
mi mély tisztelettel és meleg ragaszkodással sze
retnénk viszonozni, isten éltesse m éltóságodat!

óméltósága ekképen válaszolt:
Természetes valami az, hogy a püspökök a 

törvényszék uraival egyetértésben éltek, mert ők 
mindig az igazság, becsület emberei, akik nem 
tudtak ármányosak, hamisak lenni, ő k  mindig a 
törvényért és népért élnek, arai az én életprog- 
rammom is ebben az uj munkakörben. A püspök 
és papság is mindig a törvényért, az igazságnak 
rendjéért küzd, a konzervatív eszmékért száll 
síkra. Isten éltesse Önöket uraim. Ahol tudom, 
megfogom mutatni rokonszenvemet. Szomszédok 
vagyunk, illik is, hogy jó szomszédok legyünk.

A pénzügyigazgatóság üdvözlése.
Horváth Iván pénzügyigazgató sziveitek teljes 

melegével üdvözölte azz uj püspököt. Azt kívánta, 
hogy szentbeszédében kifejtett gondolatokat meg 
is valósíthassa s hogy szép méltóságát sokáig
hordozhassa.

A beszédre szívélyes köszönet volt a püspöki
válasz, hangoztatva, hogy a szószéken elhangzott 
igék szívből eredtek. Ha valaki embertársaiért él, 
ennél többet nem tehet. Isten kegyelmét kéri, hogy 
programroját megvalósíthassa. ismert a tisztviselők 
gondjait is. Szívesen megmutatja nagyrabecsülését, 
ahol csak s amiben teheti.

A ref. hitközség üdvözlése.
Dftnjén Márton lelkész őszinte, meleg érzést 

tolmácsolt ezekkel a szavakkal:
Az én szivem gondolatai legyenek kedvesek. 

Méltóságom Uram í Mi, kik itten jelen vagyunk, a 
sCi, CgjO-82 ilíVCl, CiitOtlOniC, *l£ZtC«£tQftXCí<
tegyük. Ebben a pillanatban feteáll lelkünk Isten

ellentétek, mert egyet akarunk: Krisztus elveinek 
diadalát, hogy minél több ember üdvözöljön, men 
magyarok vagyunk, kik azt akarjuk, hogy e h^za 

‘ polgárai egyértéssel boldoguljunk. Csak úgy le
szünk erősek, ha azok, akik vallásosak,. akik a 
hagyományok és nemzet alapjainak adnák, azok 
összefognak és úgy állnak ellen azoknak a nem
zetietlen törekvéseknek, melyek erkölcsöt letörő 
irányban akarják befolyásolni honfiúi életűnk egész 
kikét. Hogy ez ne lehessen, kölcsönös megértésre 
nyújtom a kezemet. Kezebkézbe dolgozunk, mint 
Krisztushivők nemzetünk megerősítésére.

A kegyesrendiek Üdvözlése.
Laczkó Dezső igazgató igy tolmácsolta a ke

gyesrendiek benső, őszinte üdvözlését:
Az egyház eme nagy fontosságú napján öröm

mel és tisztelettel jöttünk ide, hogy mint a piarista 
rendház tagjai a magunk és az ifjúság nevében 
üdvözöljük Méltóságodat. Örömünket és tiszteie- 
tütikét nagyban emelte az a körülmény, hogy őfel
sége és őszentsége oly férfit állított az egyházme
gye élére, aki nevelő intézményeink legelőkéin.i- 
bikének élén állott. Fokozza törekvésünket uj fő
pásztorunk iránt, mert tudjuk, hogy az a szerény 
törekvés, melyet mi az egyház és h«za javáia te
szünk, csak abban az esetben ér ei eredményt, 
ha a ielki élet vezetői irányítanak bennünket. Mi
kor hódolatunkat előterjesszük, kérjük házunk ja
vára jóindulatát. Részünkről Ígérjük, hogy a ha
zának és egyháznak iparkodunk hasznos polgá
rokat nevelni, isten éltesse Méltóságodat!

Öméltósága következő válaszában jellemezte 
a kath. főgimnázium magasztos hivatását:

Nagyon köszönöm a piarista főgimnázium 
tanári karának üdvözletét. A piaristák üdvözlete 
azért kedves nekem, mert közei áilariak hozzám, 
hisz ott nyertem neveltetésemet. Az ő növendékük 
voltam hét éven át. Én oda mindig vissza-vissza 
gondolok. Ott ismertem meg a tanárokat, akikhez 
kegyelettel ragaszkodom, akiknek köszönhetem azt 
a lendületet, melyet fiatalságomban ébresztettek 
bennem. Mindenki a múltból él, én is abból élek, 
amit a pesti piarista gimnáziumban szívtam ma
gamba. Hálás vagyok, hogy a helybeli főgim
náziumot piaristák vezetik, azaz jámbor atyák, 
ami biztosíték, hogy az az iskola, melyet vezet
nek. jámbor iskola. Nem olyan iskola, hol a ta
nárok megtartják az órákat, hanem atyák, akik 
jámborságra nevelik növendékeiket, akik atyái 
akarnak maradni növendékeiknek. Csak akkor lesz 
magasztos ifjúság, ha nemcsak kosztos gazdák és 
előadó tanárok kezébe keiül, hanem atyák kezébe. 
Ha a kultúrát atyai szívvel közvetítik, beveszi a 
gyermek szive és meg is őrzi. Ha <atyák közük a 
tudást, akkor erkölcs és tudomány együtt lesznek 
az ifjúság szivében, akkor az ut nem lesz messze 
a gimnáziumtól a szemináriumig. Akkor ezen pap
ban szegény egyházmegye magyar hívei nem 
senyvednek el, akkor ez a gimnázium kisegítője 
lesz a katholikus és nemzeti ügynek. Vigyázzunk 
uraim, hogy a fegmagyarabb egyházmegye ne m 
radjon papok pélkül. Legyenek mint papok, ti- 
nárok, . szomszédok jó embereim, jó katonáim. 
Sorakozzanak aboa a zászlóaljba, meiv ne* e» 
zászlótartója vagyok, akkor biztosan, könnyen fo
gunk diadalt aratni. Az eredmény egy legyen: 
hazát és egyházát egyaránt szerető ifjúság.

A vármegyei gazdasági egyesület
Dr  ̂ő /éd  Károly alispán mondott üdvözlő 

beszédet a gazdasági egyesület nevében. M isit a 
vármegye legnagyobb birtokosit köszöntötte a 
püspököt s kérte őt, hogy a többtermeiés mun
kájában példájával segifeen. Ha a vármegye gazda- 
közössége ' BM^atoxdűl, akkor minden gazda a 
köznév lesz

jelezte,
érzi i Az eem ület r
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Óméltósága kedden az angolkisasszonyok és 
irgalmas nővérek tisztelgéséi fogadta s válaszában 
a mai korszak egyik legégetőbb szükségletét: a 
nőnevelés magasztos ügyét ajánlotta szép hiva
tásuk munkakörébe.

Szerdán.
M pipái kath. hitközség üdvözlése.

A pápai katholikusok impozáns küldöttséggel 
siettek hódolatukat bemutatni az uj főpásztornak. 
Kriszt Jenő pápai esperes-plébános vezetésével 36 
tagú küldöttség tisztelgett szerdán a püspöknél. 
Kriszt Jenő esperes a ragaszkodás meleg hangján' 
üdvözölte a főpásztort. Üdvözlő beszédében ki
emelte a pápaiak lelkes örömét, hogy Öméltóságá
ban püspöküket tisztelhetik, kinek jövetelét meg
előzte az a sok áldás, mely eddigi működése 
nyomán fakadt és 3jt a sok jó, melyet az általa 
pártfogoltak nagy serege szelep ez országban h ir
detett. Á pápaiak lelkesedése — úgymond — nem 
puszta fellobbanás. Szivünkben mindig meg lesz 
a szeretet és ragaszkodás, mely jó és balsorsban, 
mint a hű nyájat, főpásztoruk köré gyűjti őket. 
A mai háború szántotta nehéz időkben szükséges, 
hogy a vigasz a főpásztor lelke „ és szive utján 
jusson el a hívekhez. Beszédjét Öméltósága élte
tésével és lelkes köszöntésével végezte.

Öméltósága válaszában kifejezést adott köszö
netének és örömének, hogy a veszprémiek után a 
vidékről a pápaiak az elsők, kik őt fölkeresték. 
Amikor végiggondol a lelkek nagy számán, kiket 
az isteni gondviselés vezetésére bízott, a félelem 
érzése száltja -meg, hogy egy embernek keli 
majdan számot adni annyi lélekért. „Én is azt 
kérem, folytatta, amit az ószövetségi Salamon, 
hogy a jó Isten adja meg nekem is a bölcseséget 
és Ítéletet, hogy vezetésemet hölcseség, ítéletemet 
szerétét-jellemezze. Tudom, hogy ez a kettő fogja 
számomra" biztosítani a hívek ragaszkodását. Ez 
leszen legdusabb javadalmam, mert bármily nagy 
a hálálom, ha nem a hívek bizalmán és ézeretetén 
épül fe i; meddő. Szeretetet hoztam magammal. 
Amikor szeretetet nyújtok és adok, híveimtől 
bizalmat kérek. A püspök szeretete, a szivek bi
zalma biztosítani fogja a céltudatos együttműködést. 
Az tgyütmüködéstől kell várnunk, hogy a katho
likusok öntudatra ébredjenek. Ez utóbbi pedig 
már fél győzelem, mert a főpásztor tudja, hogy 
soha sincs egyedül. Kérem Istent, hogy állhatatos 
legyek híveim iránti szeretetben."

Öméltósága hosszasan elbeszélgetett a kül
döttség tagjaival. Élénken érdeklődött a pápai 
viszonyok iránt és bucsuzásul megígérte, hogy a 
jövő héten Pápára megy. Kitörő lelkesedéssel 
vitték haza az örvendetes hírt a pápaiak, kiket 
Öméltósága Seereszkedő kegyessége és jósága 
mélyen meghatott.

Az á lt  polgári fiú- és 
felsőkereskedelmi iskola.

A veszprémi polgári iskola tanári kara is 
szerdán tisztelgett G réff József igazgató vezeté
sével. A küldöttség szónoka kiemelte, hogy Ömél
tóságának a magyar tanügy iránt eddig is tanú
sított érdeklődése és jóindulata uj hivatásában 
még nagyobb működési térre fog kiterjedni és 
ezért azon reményüknek bátor kifejezést adni, 
hogy a polgári iskola iránt is főpásztori jóindu
lattal fog viseltetni.

Óméltósága köszönetét mondott a tanári kar
nak. Meá van-győződve, hogy eddigi dicséretes 
hünevük^öz hűen fogják ■ a magyar fiatalságot ne
velni és vezetni,

A veszprémi kereskedelmi iskola küldöttsé
gét ugyanazon napon Mattnsdick Richárd igazgató 
vezette, A szónok a kereskedelmi iskola jelentő- 
légét kiemelvén, kérte a főpásztort, hogy min
denre kiterjedő meleg éretek lódését a helybeli ke
reskedelmi iskolára to kegyeskedjék kiterjeszteni.

A főpásztor az állandó érdeklődést felajín- 
• tolta. Megígérte, hogy az iskola érdekében szive

ién oytjtjá tudását, p iad ttte tít, közbenjárását.

Az l'zr. h itközség.

S w d to  títsteígeh még a helybeli izraelita 
• ■/ dr Ármin főrabbi vezetése

•tett Hoffer főrabbi szép imát mondott •  Fópász- 
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Csütörtökön.
A Szt. Vince-egylet.

Csütörtökön legelőször a Veszprémi Szent 
Vince-egyesület jelent meg a főpásztor előtt Pe
rcnyi Antal kanonokplébános vezetésével. A szónok 
üdvözlő beszédében a püspökszentelés fölséges 
szertartásának eme kérdését idézi, amelyet a fel
szentelő főpap intézett Öméltóságához: „Akarsz-e 
a szegényekhez . . . az Ur nevében barátságos és 
irgalmas lenni?" „Méltóságod, — így folytatta a 
szónok, — azt felelte: Akarok L  Eme ígérete bá
torította a Szent Vince-egyesületet, hogy hódoló 

"tiszteletét bemutassa. Ha valamikor, úgy ma: a 
háborús nehéz esztendőkben domborodik csak ki 
igazán ezen egyesület munkásságának nagy jelen
tősége. Eljöttünk, hogy Méltóságodnak felajánljuk 
szolgálatainkat. Elhoztuk - a szegények könnyeit, 
melyek vigaszt várnak. Elhoztuk a szegények aj
kait, melyek Isten áldását kérik Méltóságodra, — 
eljöttünk, hogy,Püspök Atyánk jóságos szivének 
megnyilatkozását elvigyük szegényeinknek.

Öméltósága válaszában hangsúlyozta : legye
nek meggyőződve, ha van ügy, mely iránt első
sorban értekkel kell bírnom, úgy az a szegények 
támogatása és felkarolása. Mindig visszhangzik 
szivemben az Üdvözítő szava, hogy az irgalmas 
szjvüeknek i/Ptte az ő boldog országát, amikor 
mondotta: „Éheztem és enni adtatok, mezítelen 
voltam és felruháztatok, szomjas voltam és inni 
adtatok." Ez a része az evangéliumnak figyelmez
tet, hogy irgalmas szeretetünk legyen kapcsolatos 
áldozatos jóságunkkal. Ezután kijelentette, hogy 
hűséges segítő társa akar lenni az egyesületnek. 
Majd azon reményének adott kifejezést Öméltósága, 
hogy a nők mellett a férfiak is szervezkedni fog
nak a szegényügy felkarolásában, hogy ne legyen 
szegény városunkban, ki szent Vince szellemében 
végzett munkánknak áldásait ne élvezné. Beszéde 
végén a püspök ur megemlékezett boldogult előd
jének az egyesület céljaira tett adományairól. Meg
ígérte, hogy elődje munkáját ezen a téren is 
folytatja.

A kath. iskolaszék üdvözlése.
A veszprémi kath. iskolaszéket dr. Csolnoky 

Ferenc, az iskolaszék vil. ' elnöke vezette a fő- 
pásztor elé. Az iskolaszék — mondta a szónok — 
örvend Óméltósága magas elhatározásának, hogy 
a gyermekek főgondját fogják képezni. Veszprém 
iskolavárossá fejlődött. Kéri a püspököt, hogy az 
iskolaszéket nagy hivatásában szives jóindulatába 
fogadni kegyeskedjék.

Öméltósága örömének adott kifejezést, hogy 
a katholikusok oly nagy érdeklődést tanúsítanak 
a hitvallásos iskolák iránt. Annak tanúsága ez, 
hogy a családi élet megmaradt a hit és erkölcs 
támaszának. Különösen jól esik látnia ez érdek
lődést Veszprémben, hol a Káptalannak oly hír
neves iskolája volt. „Szent hagyományokat veszek 
át, mondotta a püspök, amikor ígérem, hogy az 
ikolák iráni nagy érdeklődést fogok tanúsítani."

A kath. kör.
A veszprémi Katholikus Kör küldöttségét 

Percnyi Antal kanonok-plébános vezette. Beszédé
ben rámátatott a két harcra, meiy a fronton és itthon 
folyik. A háború befejeződik, de a. másik harc: a 
szelemi harc, a világnézetek harca mindig meg
lesz. Ennek a harcnak szolgálatában áll a Kath. 
Kör, meiy öntudatos harcosokat állít bele a küz
delembe.

A püspök ur válaszában kiemelte, hogy a 
i Kath. Körben védbástyákat lát. Védőbástyáit a 

katholicizmust átfogó nagy kérdéseknek. Kéri 
A tagokat, hogy a Kört tartsák állandóan ütemes 

/ életben és tartsák szőnyegen folytonosan a kath. 
\  egyházat, a kath. szervezkedést érintő kérdéseket, 
i A Kath Kör nem Kaszinó, hanem a kath. öntudat 
í iskolája. Ebben az értelemben mindig őrömmel
j áll a Kör rndelkezésére.

i A kápt. alapítványi hivatal,
j Ur, QJdey Gyula püspöki hefynök, nagy- 
í pr.-p-ist a VeszoTémrgyhá/m-’g v i Alapítványi I li-  
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úgy érzem, hogy a hívőknek egy táborba keli 
összetömörüini a vallástalan és erkölcstek-n irány
zatok ellen."

A püspök ur válaszában kijelentette, hogy 
úgy jött, mint a bc-ke embere, akinek szive nem 
ismer gyűlöletet a másvallásuakkal szemben. Óhaja, 
hogy az egyes felekezetek a katholikusokkal bé
kességben éljenek úgy Veszprémben, mint az 
egész egyházmegyében. Kéri, hogy vigyék el hit- 
sorsosaikuak őszinte üdvözletét.

Kath. tan ító testü le t.
Serényt Antal kanonokplébános a veszprémi 

kath. tanítótestületet vezette azután a püspök ur 
elé. Beszédében arra kérte Öméltóságát, hogy a 
kath. tanítók lelkes jpunkájára és faradozásaira 
tegye rá a legszebb koronát: magas jóindulatának 
kegyes megnyilatkozását.

A püspök ur a tanítókat válaszában a pap
ság bajtársainak nevezte. A kath. tanítók nevelnek 
az egyháznak buzgó hívőket és alapozzák meg a 
jövő boldog családi eletet. A kath. tanítók mindig 
megtalálják benne a jóakaró segítőt és támogatót.

A kér. fö ldm ivesszakosztily .
A Keresztény Munkásegyesület földmives- 

szakosztálya Kőszeghy Antal karkaplán vezetése 
alatt tisztelgett, akt üdvözlő beszédeben Öméltó
sága engedélyét kérte, hogy magas személyében 
necsak főpásztonikat, hanem fővezérüket is lát
hassák, tisztelhessék, köszönthessék.

A püspök ur örömének adott kifejezést, hogy 
a magyar kath. földmivesnép képviselőit láthatja. 

i A földmives sohasem mondja, hogy mit nekem a
hit és vallás, mert a földmives az, aki mindig érzi, - 
hogy Isten kezében van s ép azért, mert vallásos, 
a nemzet l^ho liku s  jellegének őre.

A kath. Legényegylet.
A veszprémi Kath. Legényegyletet dr. Rédey 

Gyula püspöki helynők vezette püspöke elé. Az 
egyletet a püspök atyai szeretetébe ajánita és kérte 
Öméltóságát, hogy a tagoknak a háború okozta 
megfogyatkozott számát úgy tekintse, hogy ez a 
kis csoport lesz az alap, amelyen a jövőt fel
építhetjük.

Öméltósága' válaszában kiemelte, hogy a 
kath. Legényegyletet, mint a kath. közéletnek góc
pontját tekinti, hiszen a régi kath. céhrendszer 
hagyományainak, tradícióinak örököse. Megígérte, 
hogy nagy érdeklődéssel és jóindulattal fogja kí
sérni munkájukat.

Pénteken.
A pósta- és távirdahivatal.

Wildenaucr Kálmán postafőnök a helybeli 
posta- és távirdahivatal küldöttségét vezette a fő
pásztor elé tisztelgésre. A főnök -fcfcal
üdvözölte a püspököt, kit szeretettel köszönt és 
vesz körül a postások „nagy száma és örömmel 
ajánlja fel szolgálatait Öméltóságának.

A püspök megköszönte, hogy nagy elfoglalt
ságuk mellett is időt szakítottak arra, hogy őt föl
keressék: Annái jobban esik ez neki, mivel a 
postásokat mindenütt a haza és egyház egyik leg
komolyabb, leglelkiismeretcsebb, legvallásosabb 
osztályának tanulta megismerni.

’A későbbi küldöttségek fogadásáról követ
kező számunk hoz tudósítást.

___HIVATALOS RÉSZ.
Az egyházm egyei h iv a ta lb a n : Dr. Vegele 

Lajos szentszéki jegyző ét levéltáros, eddig viselt 
iktatói tisztétől felmentetvén, helyére dr. Wéóer
Pál püspöki magántitkár neveztetett ki.

Theologíaí tanári karban : P- Vö O‘."v 7,-
;■>i - " ’ t.
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ken Balatonedericsre, F fc í Gyula Takácsiba. Tör
zsök Jenő Bakon) bánkra kántoriamtólá, illetve 
osztálytanítóvá kineveztettek.

Pályázat zt csatkai (Veszprémm.) r. kath. 
iskolaszék a megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetésé törvényszerűit. A kántor- 
tanítói állás betöltéséig a kántoriakat is végezi, 
melyért 600 K, körűit a jövödelme. Határidő nov. 
6. A! lás azonrtal elfoglalandó. Kérvények plébánia- 
hivatalhoz Sűr (Veszprémm ) küldendők.

Pályázat. A dégi (Veszprémin.) plébániához 
tartozó ecsipusztai r kath tanítói, illetve tanítónői 
alhisra palyazat hirdettetik. Javadalma: 1000 kor. 
evt törzsfizetes; 5 és 10 évi szolgálat betöltése 
után 200 — 200 K ; 15 és 20 évi szolgalat után 
100 -100 K. 25 es 30 évi után 200 - 200 K kor- 
pötlek ; kétszobás lakas szabad tüzelővel, konyha, 
kamra. Kötelessége a mindennapi és ismétlő ta
nulókat tanítani, vasár- es ünnepnapokon délután 
htamat tartani Az alias azonnal elfoglalandó. A 
kérvények nmeit, gróf Festetics Pál v h. t taná
csos ur címere ’'október bő 23-ig  Degre küldendők.

Pályázat. A boarogt (Somogy m.) r. kath. 
népiskolához helyettes tanítót vagy tanítónőt kere
sünk a háború' tartamara. Fizetés: Lakas és kerten 
kívül S00 korona es a háborús állami segélyek. 
Egy öl tűzifa 5 % -.«  pótadobó) körülbelül 130 
korona, ismétlő oktatásért 28 korona. Állás no
vember 1 - én (elfoglalandó. Kérvények október 25-ig 
Plébániái hivatal Hetes címre küldendők.

Pályázat. .4 vindornyafoki fiókegyház róm. 
kath, iskolaszéke kaníortanitói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: lakás, mdlekhelyiségek, 1248 
7é*öl házikert értéke 260 K ; párbérrozs, lélek- J 
pénz, 2400 szántóföld, 3 méterül hasábfa, ;
steáia és alapítvány érteke 394 K ; á többi állam- 1 
segeiy. Pályázhatnak íenietestk végzésére képes 
tanít! hők is. Felszerelt, válaszra szánt bélyeggel is 
e i l j ’otí kérvények november2 - tg a plébánia-hivatal- ; 
hoz, Karniacs (Zalam.) küldendők. Választás nőv. i 
4-én, mely után a megválasztott köteles állásai , 
mielőbb c’fogialni és az egyházmegyei .Gond- j 
viseks” segéiyegyietbe belopni. |

H ÍR E K .
— Püspökünk üdvözlése. József Ferenc fő

herceg tábori levelezőlapon üdvözölte püspökün
ket. Lweíe a következő: Fogadja Méltóságod püs
pökké tórtént szentelése alkalmából szivem leg- 
j To kivánatait. Üdvözli tisztelő híve: József Fe
renc főherceg..

Öméltósága a magas üdvözlésért sürgönyi- 
ieg mondott köszönetét: Fogadja Fenséged a 
legkegyelmesebb üdvözlésért mély hódolatom alá
zatos kifejezését Dr. Rótt Nándor, veszprémi püspök.

— Kisebb rendek. Dr. Rótt Nándor megyés
püspök ur Óméltósaga 20-án délelőtt a 9 órai 
szentmise keretében a székesegyházban tizenhá
rom IV. és Ili. éves papnövendéknek feladta a 
tonsurát s a négy kisebb rendet. A papnövendé
kekhez Öméltósága megható szentbeszédet intézett 
ez alkatommal. Kiindulva az egynázi szertartások
ból, meleg szeretettel kötőik a papság szivére a 
tonsura viselését, nemkülönben az ( jr  jézus szent- 
seges Szivének, a boldogságos Szűznek és szent 
Józsefnek legbensőbb tiszteletét.

— Adományozás. Dr. Csiszarik János, p. 
preiátus, nagykövetségi tanácsos, veszprémi kano
nok a veszprémi szegényeket gyimolitó Szent 
Vince Egyesületnek újból 3000 K-t, a Katholikus 
Kör céljaira 200 K-t s a veszprémi' építő mun
kások szakosztálya részére 200 K-t volt kegyes 
adományozni. A testületek elnökségei ezúton is* 
hálás köszönetét mondanak 3 nemesszivü jótevőnek'

—- T isztelgés. Az angolkMJiMMoyftk főfeje- 
driemasszonya, Af. OofíOeó Borbála, M. GMtmggy 
Mária helybeli főnöknő kíséretében a hét folya-

, .. Adományok. Dr ftrispreráf Antal fő-
ispán oki. 1 -tői kezdődőiéi hadi .....................
awpot szervezett, t n e  a

i - - Hősi halál. Közeledik a halottakról való 
\ emlékezés kegydetes napja. Kötik már £z őszi 

rózsa-koszorúkat, hófehér szimbólumát az emlé
kező szeretetnek. Ha majd nem is ég gyertya a si-

, rokon, ég a szivekben a kesergő fájdalom. De 
talán ezt is megenyhüli a közelség, ha a sirató

; szív ráomolhat a drága sithalomra. Mekkora kínja 
1 lehet a szerető szívnek, ha csak lelkiképen, a zo- 
i kogó. panaszos léleknek távolba sikoltásával, a gyász- 
1 háborúit léleknek távolba látásával omolhat a 
i messze sírokra. Ezeknek a síroknak száma ismét 
j több lett. Kedves, jó fiú, húsz éves íavaszkorrai 
1 férfivá érett ifjú hősnek, Hajagos Károlynak sir- 
; javai. A 7-es honvéekíizérek 3-ik ütegének volt 
! lóvegvezető főtüzére. Augusztus 20-án a román 
; hadszíntéren, Hária és Herestrau között gránát- 
i lövéstől találva hősi halált halj: Hült tetemét sze- 
: rető bajtársai'visszahozták'honi földbe s a három- 
i székmegyei Sósmczö község temploma mellé he- 
i lyezték ideiglenes nyugalomra. Bánatos szülők, 

testvérek, népes rokonság s a hű bajtársak sirat
ják a boldogultál. Apgyalok őrizzék békés álmait I

— A Balaton uj kormánybiztosa. A fóld-
mivelésilgyi miniszter a Balaton uj kormánybizto
sává Kvassay Jenő miniszteri tanácsost nevezte ki.

— Német kitüntetés a 31-eseknek. Őfel
sége megengedte, hogy a poro^f királyi harcos 
érdemérmet elfogadhassák és viselhessék: Derű
jén József, Mercz János t. zászlósok, Braun An
drás tiszthelyettes. Morawcsik László népf. őrm., 
Tóth János, Trestyn János t. őrm., Gaái Gyula, 
Hangyái István, Tuba Lajos szakaszv., Jakacs 
Imre t. szkv., Szabadi János tíz., Lautner István, 
Galambos Ferenc népf. tizedesek a 31. honvéd
gyalogezredben.

— A kertészcsoport gyűlése. A veszprémi 
tisztviselők kertészcsoportja 1917. október hó 28-án 
a jövő vasárnap d, e. 11 órakor a vármegyeház
ban Gazdasági Egyesület helyiségében gyűlést 
tart, melyre a csoport tagjait a vezetőség ezúton 
is meghívja. Azok, akik 26 koronát fizettek a múlt 
évadban és csak 2í) koronás földet kaptak, a kü
lönbözeti összeget Nagy Lajos csoportpénztárosnál 
átvehetik. — Dr. Óvári Ferenc áital fölajánlott 
kb. 3 kát. hold főidre is jelentkeztek mintegy 
25-en s így egynek-egynek 200 Q -ö l jó föld 
kerül. E földterület kiosztását dr. Szász Ferenc intézi.

- -  Tanitógyfilések. Megmozdulnak a kath. 
tanítóegyesületek. Tagjaik gyűlést tartanak, hogy 
anyagi ügyük megoldatlan kérdéseit napirenden 
tartsák s megvalósításukat illetékes helyeken ké
relmezzék. A Veszprém-várpalota-enyingi kath. 
tanitókör oki. 22-én tartja, a zircz-magyarszom- 
batheíyi kath. tanitókör pedig oki. 18-án tartotta 
őszi közgyűlését. Ezeket követik majd az egyház- 
megyei tanítóegyesület többi köre is.

— V illany. Az éjjelt világítást illetőleg meg
nyugtató hírt közölhetünk. Polgármesterünk maga 
is aggályosnak tartja a világitatlan, hosszú téli éjsza
kákat közbiztonsági szempontból. A rjír törekszik, 
hogy ezen a bajon, ha nem is hajnali órákig vi
lágítva, már nov. 1+töí kezdődőleg segítsen. Hogy 
ez így különállólag sok olajfogyasztást ne okozzon, 
az éjjeli áram rote felhasználását is tervezik, így 
azután még inkább biztosítva lesz az éjjeli világítás.

— A tanítás kezdete. A vármegyei közig, 
bizottságban indítvány hangzott el, amely a dél
előtti tanítás nyolc órai kezdő idejét kívánja 9 
órára áthelyezni. A hirt mi is közöltük, bár a ter
vet nem helyeseljük, sőt épen az oktatásügy ér
dekében kivihetetlennek tartjuk. Csak a helybeli 

ezúttal figyelembe, mint
viszonyait leginkább ís- 
ktlenc osztályt helyez el 

tehát váltakozó. Mind
jár : egyik délelőtt, má- 

vagy» «gy osztják 
38 hetiórája lé

céiből a délelőtti tanítás- 
kell lennie. Ha az elő- 

skkor d. u. 
már a kályhák

kis szel
nem va

sadkor s délutáni ősz
etek már ebéd után, leg.

tesz as ő

takarékosságot nem találjuk meg. Akár 8-tól délig, 
akár 9-től 1-ig tartson a tanítás,, a kályhafűtés 
ideje azonos. Sőt ha a délelőtti tanítás 9-kor kez
dődik, a kályhákat a későbbi órák alatt is rakni 
kell, nehogy egy órára kialudjanak. Mert ha k i
alusznak s a szellőztetés után gyújtják el azokat, 
akkor a délutáni tanulók jó hideg termekbe ér
keznének. Arra meg, hogy a délelőtti tanítás 9-től 
12-ig terjedjen, szó sem lehet a tanítási eredmény 
még nagyobb veszélye4 nélkül. Elég nagy ez a 
mostani háborús órarend mellett is. Azt hisszük, 
hogy a közegészségi veszély se* csökkenne valami 
nagyon, hiszen a téli meghűlés a későbbi órában 
is megeshet. Reggel nyolc órakor világos is van, 
a gyalogjárók is rendszerint tiszták. Ha pjdig 
nagy hó, vagy eső van, a kisebb tanulókat, sőt a 
nagyobbakat is otthon fogják s az ilyen mulasz
tás mindig igazolt. De más szempont is a mos
tani kezdöidö mellett szól. A tanulók 90*/«-a ipa
ros, földmives, munkás szülők gyermeke. Ezek
nél a megszokott, sőt megváltoztathatlan ebédidő 
a déli tizenkét óra. Ezt a rendet ilyen nagyszámú 
családnál az iskolai hatóság nem változtathat; i 
meg. A középiskolák mellőzhetik ezt a figyelmet, 
de az elemi iskoláknak számba kel! venniök. Mi 
nem attól félünk, hogy a jó ruhás tanulók, ha 
kicsinyek is, megfáznak a nyolc órai iskolakez- 
dettd, hanem attól, hogy sok lesz a cipőtlen, 
ruhátlan szegény gyerek, akik még déltájban is 
reszketve dideregnek. Úgy halijuk, hogy az isko
lai hatóság sem óhajtja a változtatást.

— Tűzifa. A tisztviselők tűzifájából része- 
sü'őkct az intézőbizottság felkéri, hogy a feifiiré- 
szelésról mondjanak le, mivel a városi fürészelő- 
gép e héten és a jövő héten is másfelé dolgozik 
s valószínűleg továbbra is máshol fog dolgozni. 
Ennélfogva az intézőbizottság a fürészelés miatti 
felelősséget magától elhárítja. Aki a fürészeksről 
lemond, szíveskedjék erről egy levelezőlapon Göndör 
FeretjC kir. s.-tan|clügye!őt értesíteni. •

A veszprémi szeszfőző. A központi 
szeszfőző novepfber 5-én megkezdi működését, A 
kiseDo'~sz4iélJÍrtokosoknak az uj rend sehogysem 
tetszik. Nagyon el vannak keseredve, hogy meg
szüntették a kis üstöket s nem maguk főzethetik 
ki a szőlőtörkölyt. Megírtuk már, hogy abban az 
esetben, "ha a községek nagyobb mennyiségű tör
kölyt biztosítanak, a közp. szeszfőző a helyszínen 
is elvégzi dolgát. Úgy Bálijuk, hogy már legköze
lebb ki is száll egyik balatonmenti községbe. 
Örömmel hallottuk, hogy polgármesterünk ebben is 
megtalálja az üzleti összeköttetés helyes módját. 
Ismeri a kisgazdák hangulatát s éppen ezért 
barátságos utón férkőzik hozzájugTTekintetbe veszi 
a nagy takarmányhiányt s emiatt, anof módját ejt
heti, a kifőzött törkölyt etetési célokra vissza- 
adatja. Sőt attól sem idegenkedik, hogy egyik- 
másik gazda a saját füzetjéből saját szükségletére 
néhány liter sziverősitőt a megszabott áron vissza
kaphasson. Azt hisszük, hogy ez az udvarias haj
landóság elsimítja az ellentéteket s a veszprémi 
központi szeszfőző jó viszonyba jut nagy körze
tének szőlőtermelőivel, létezzük, hogy a már em
lített községeken kívül aóly, Vitonya, Szentistván, 
Peremárton, Berhida és Litér is a veszprémi szesz
főző körzetébe tartoznak.

- -  Állami tanerők a megyében, 
megye tanfel,':gyriő;r feííerjc^zlcst innve’* ■ 
és köz >kL riiriisrtertirz, hogy a vármegvr *« ‘f-
iskolai szarna.’.! áiijnn tarn rőket rutden- "
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—  Á llam se g é ly  a vá rosnak. A belügy
miniszter 5000 korona államsegélyt utalt ki Vesz
prém város részére az állami gondozásban levő 
7- 15 éves elhagyottnak nyilványitott gyermekek 
gondozására. Ez összeg kizárólag áll. gyermek- 
nienhelyi gondozási dijak fedezésére fordítható.

— 'V isszakerü lt b irtok . Dr. Ányosjstván 
visszavásárolta esztergári ősi birtokykat. Örven
detes jelenség, ha az ősi birtok újra a •családé 
lesz, nem pedig a vérből aranyat gyűjtő hadse- 
regszállitók u j társadalmi osztályának valamelyik 
tagjáé. " ,

— Drágább a kém ényseprés. Jenőfy Ferenc 
veszprémi és Sikora Vilmos enyingi kéményseprő- 
mesterek a kéményseprés díjtételeinek felemelését 
kérték. A vármegye törvényhatósága a kérelmet 
teljesítette. A kéményseprés díjtételeit ideiglenesen 
25 % -kal felemelte. -

— É rdekes ó ra re n d . A* pápai kath. fő
gimnázium tanári kara kényszerülve volt arra az 
újításra, hogy 40 perces órákat vegyen a napi 
órarendbe. Ezzel elérte, hogy 8-tól 12 óráig öt 
külön tantárgyra fordíthatnak 40 —40 percnyi időt 
s minden óra után 10—-10 percnyi szünetet adnak. 
Ez újítást bizonyára az a körülmény szorította, 
hogy a váltakozó tapitás mellett egy-egy tanter
met csak déli 12 óráig használhatnak. Hogy az 
uj rend beválik-e, majd a tanitásanyag elvégzé
sénél lehet bizonyítani.

— U j óvodák  szervezése. Vármegyénk te
rületén miniszteri rendelet következtében a kir. 
tanfelügyelő Veszprém és Pápa városokkal, to
vábbá Városlőd, Balatonkenese, Bakonycsernye 
és Nagytevel községekkel az uj állami óvodák fel
állítására vonatkozó tárgyalásokat megkezdte.

P ápa i h íre k . A városi közgyűlésen Antal 
Géza indítványozta, hogy a város a hadisegélye
sekkel szemben ne a felemelt, hanem a tavalyi 
lisztárakat szedje. Fedezetűi a kőzéielmezésből 
eredt 33 ezer kor. jövedelmet ajánlja.

A képviselőtestület 10 ezer koronát szava
zott meg a Veszprémi Állatbevásárló és Husérté- 
kesitő Szövetkezet részvényeire.

A pápai tüdőbeteggondozó intézet a belügy
minisztertől 2500 kor. segélyt kapott.

Az iskolaév a nagymérvű vérhasjárvány 
miatt okt. 8-án nyílt meg.

— Katonai fuvarosok. A honvédelmi mi
niszter az összes kerületi parancsnokságokat érte
sítette, hogy á szénszállításokhoz a katonai erők 
közreműködését engedélyezi. Az állomásparancs
nokok válságos esetekben, torlódásokkor még a 
kiképzés rovására is tartoznak a polgárság ren
delkezésére illan t.

— Rendőrségről. Dr. Török Gyula, rend
őrkapitány tudatja, hogy a bét két napján, hétfőn
és pénteken az ételek kiszolgáltatására szolgáló 
üzletekben és üzemekben tilos olyan ételeket elő
állítani, vagy kiszolgáltatni, amelyeknek előállítá
sához zsír (sertészsír, szalonna, margarin, vaj, 
növényzsir, növényi olaj vagy emberi élvezetre 
alkalmas bármely zsiradék vagy olaj) felhasználása 
szükséges. Tilos továbbá az említett üzletek és 
üzemek által hétfőn és pénteken a szóbanlevő 
zsirfélétaek az üzlethelyiségben való kiszolgálta
tása. Ezen rendelet életbelépésével a hús- és zsír- 
fogyasztás korlátozásáról szóló egyéb rendeletek 
hatályukat vesztik, tehát megszűnnek az eddig 
érvénytoen volt hústalan napok is.

' 4- összeírják a b o rt Pénzügyőrök járják 
í  szőlőhegyeket s keresik a b o rt A sok bort, 
M t akinek ötven hl. bora van, azt feljegyzik.. 
Hogy miért, m i nem keressük. A termelők azon/ 
tnn nágyon érdeklődnek s araikor fejtörés közben 
egy-kéPhárom kancsó kiűzöl, meg is találják a 
remiid okot a murcis fantázia találékonyságával, 

— Qygjté* tüdőbeteg katonák javára. 
A j ’ízsef kirá lyi herceg Szanatórium Egyesület 
mindenszentek napján és Halottak napján a íödó- 
tatcg katonák javára országos gyűjtést rendez. A 

> Szanatórium-egylet veszprémi < k ja  szintén részt 
a gyűjtésben s a temetőben úgyszintén a 

u, „ « k W  to ,  gy lIjM ni. Az 
nagyon tó n

erre a nemes célra adakozni

VESZPRÉMI HÍRLAP*

és egy ilyen távirat 2 koronába kerül, A távirat 
szövegét a legközelebbi katonai vagy honvéd 
állomasparancsnoksághoz cenz.uia végett be keli 
küldeni és ha a parancsnok-ág jóváhagyja a szö
vegei, akkor annak továbbításáról maga gondos*- 
kodik. A kézbesithetetlen táviratokat visszaküldik 
a feladónak.

— Fehérneműi a hadseregnek. A had
vezetőség ismét a magyar társadalomhoz fordul, 
még pedig fontos kérdésben: a hadseregnek 
fehérneműre van szüksége! A készletek fogyóban 
vannak, az anyagok feldolgozása a munkáshiány 
következtében meg van nehezítve úgy, hogy a 
fehérnemű szükséglet gyors kielégítését csak az 
ország lakossága biztosíthatja. — A honvédelmi 
minisztérium Hadsegélyző Hivatala országos akciót 
indít a fehérnemüek gyűjtőére. Színre és minő
ségre való tekintet nélkül minden textilterméket 
szívesen fogad, a fősulyt azonban a vászonneinüekre 
fekteti. A gyűjtés, módozatait a Hadsegélyző H i
vatal falragaszok és a hírlapok utján legközelebb 
közölni fogja. Addig is mindenki gondoljon a 
fronton küzdő hősökre, a kórházak betegeire és 
készítse elő szeretettel nélkülözhető fehérneműt.

’ — Súly László  b iz to s ítá s i és b a n k iro d á ja
Veszprém, Szabadi-utca 3. Elfogad az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság főképviseletében élet-, 
baleset-, járadék-, tűz-, jég- és szavatossági bizto
sításokat. Takarékpénztári, gyáripari és egyéb rész
vénytársasági valamint vállalati részvényeket, érték- 
s állampapírokat, hadikölcsönkötvényekel saját szám
lára vásárol és forgalmi áron elad. Osztálysorsjegy 
eladás.

WELLMER 6YULA
készíti a fogtechnika leérem  eke bb 
specialitásait. VESZPRÉM, Rákóczi-tér 22 
Foghúzás •  Müfogak •  Fogtömés

______K Ö Z G A Z D A S Á G .
A lis p á n t k ö rre n d e le t. Dr. Bibó Károly alis

pán a főszolgabirákhoz, polgármesterekhez s a köz
ségi és körjegyzőkhöz, valamint a haditermény r. t. 
bizományosaihoz s az átvevő bizottságba kirendelt 
meghatalmazottakhoz körrendeletét intézett a kor
mány tengeri rendeletének végrehajtása iránt.

A rendeletből kivonatoljuk a lényegesebb ren
delkezéseket :

M inthogy a tengeritörés október 25-ig nagy 
részben befejeződik, az alispán f. hó 26-tól kez
d ő d ő ig  elrendelt a tengerifelesleg igénybevételét. 
Az eljárás vezetésével a főszolgabírókat s a polgár- 
mestereket bízza meg. A termelőknél általában, a 
nemtermelőknél pedig csak akkor rekvirálnak, ha 
köztudomásúlag számbavehetö tengerivel rendel
keznek. A rekvlrálás házról-házrajárás utján történik.

Október 26-tól kezdve a készletbirtokosok 
eladási jogukat többé nem gyakorolhatják. A ter
melő az igénybe vett tengerit fel-nem használhatja. 
A tengeri, hacsak a morzsolás nem lett elrendelve, 
csövesen tartandó meg és adandó át. ■

Az átvételi bizottság állapítja meg az 1917. 
évi termés mennyiségét s hogy ebből mennyi van 
a termelő birtokában. A hiányzó mennyiségről 
meg kell állapítania, hogy a termelő eladta-e, fel
használta-e ? Előbbi esetet vásárlási igazolvánnyal 
kell bizonyítani. A termelő feleslegének csak felét 
adhatta el. Ezt a mennyiséget hizlalásra is fö l
használtatta, de akkor eladásra semmi sem került.

A körrendelet közli még a tengeriből gazda
sági célra, hizlalásra felhasználható mennyiség 
számszerű megállapítását, amelyet mi m á ra  min. 
rendelet ismertetésekor leközültfluk.

Anyakönyvi kivonat

T ilos Károly cipésziparos és Stigler Róza fia 
Sándor Elek r. k. -- bchafíer Imre kőmivessegéd ét 
Főczény Ágnes Maya J ira é to  r. k.

könyv Wtönegétl és G yurik Margit

(XXV—42. szám.) 5.

éves. — Jámbor Gyurgyné Milkovics Rozália magánzó 
r. k. 5ö éves. - -  Takács Teréz r k. 4 hónap i. 
Endréd! József napszámos ref. 78 éves. * — Gzv. 
Róthauser Simeoné Sonnenberg Teréz magánzó izr. 
83 éves. Kerper Ferenc kőmivesiparos r. kath. 
85 éves.

H ftrassag .
Az elmúlt heten nem történt.

A P K O H I H D E TJó S E K .

Harisnyafejelést és javítási elfogad jutányos 
áron hadbavonult neje Szives megkereséseket kér 
T ilo s  Károlyné Veszprém, Pacsirta-utca / / .

BORELADÁS. 30—40 hektoliter balaton- 
meltéki ó-bor eladó. Cím megtudható e lap 
kiadóhivataliban.

ELADÓ HÁZ.
Veszprémben, a Jeruzsálerahegyen Festő-utca 
79. számú ház szabad kézből eladó. Bővebb 

felvilágosítással szolgál a háztulajdonos.

Az Országos zöldség-, főzelék- 
és gyümölcsforgalmi részvény- 

társaság megbízottja

GRÜNHUT IGNÁC
Veszprém, Rákóczi-tér 11, akinél a 
szükséges szállítási igazolványok 
a veszprémi és enyingi 

járásokra kaphatók.

D ió t veszek
minden mennyiségben. 
Mintázott ajánlatot kér

BAKOS KÁLMÁN
füszerkereskedő Veszprém. Telefon 55.

Eladó fajalma,nyolc 
méter- 
mázsa

métermázsánkint 240 koronáért 
és hetven kilogramm

id e i édes s x i lv a ix ,
kilogram monkint 8 koronáért 

MAYER BÉLÁNÁL, Városlfidön.

Égy téli csukott határ
uj állapotban © ladó . Bővebbet : Lhotka 

István kocsigyártó, Székesfehérvár. Sy

"Eladó
V eszprém ben, a Hossm-tttca 
végén, az E szterhází-u tea  2.

• szám ú ház
szabad kézből eladó.

< ít l ó Agy : :
A házon — mely három részből áll -  
van 5 szoba, 2 konyha, 2 kamra, 1 pince,



ft. (XXV—42. szám.) veszprémi hírlap 1917. október 21.

V e s z e t i !

mézet,) sárga- f 
viaszt, törkölyt, 
füstölt sonkát és 
szalonnát, man
dulát. Aján
latokat kér:

SZEMEREY 4.
V e s z p r é m .

KABOLY

polgári és egyenruhaszabó
a Korona-szálló átellenében.

Elfogadok a szakmámba 
vágó mindenféle munkát, 
igazításokat és felvasa
lásokat V ise lt ruhákat 
becserélek és azokat ki
javítva, szegényebb sor- 

suaknak eladom.

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

kereskedő, ásványvíz nagy raktára

VESZPRÉM.
Telefon 55. Sftrgöay B rto *  kereskedő Veszprém.

i  i  i  1 H  í  I J I
■ f

Nagy választék
hazai és különleges

■ Borokban, Pezsgők, - 
Likőrök, Cognac, 
Puncs stb.

Hentesáruk, Sajtok
Friss és DéligyümÖlcsők, 
Befőttek, Gyümölcsíz ■

K o n z e r v e k
Libamáj painok, -• '"■
Hús- és Halkonzervek

Szárított főzelékek 
FözelékkonzerVek 
Teasüteményék 
Háztartási cikkek

V a d a k  '*^*z*^*z**
Vidéki readtlégek « « a 8 * l el tosznak i«téssw

Í I I I I I I I

DOLAND FEHENC
JLl »goia-»  barawiokészíU»goia-»  barawiokészíU

VESZPRÉMBEN
O s tro m lé p o s ö -a tc a  6. ez.

’ r — — _

Elvállal teljesen uj orgonák építését a 
legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivi-, 
télig —  t pneumatikái rendszer szerint. 
ORGONÁK átalakításit és hangolását 
jutányos árban számítóra. Iskolák részére 
HAR M O NIUM O KAT jó  erős kivitelben 
készítek, ZONGORÁK javításit és han
golását úgy helyben, m int vidéken a 
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.

n m i n

HIRDETÉSEK
felvétetnek a kiadóhivatalban.

| B  I ■ Alapíthatott 1894-ben I ' 1VlUanyerőre berendezve* 1 |

j E g y h ázm eg y e i K ö n y v n y o m d a
z

Készít a legrövidebb idő a la tt és rak táron  ta rt
a-klsttatok 4a•  J a r a iy a ia r t k h t i l  a tarlaamaM*

k lrtto J If lé re *  s.«v« im»*S
pléM ala-
«Oü»é<®a

h*«W t rtbwlra

5 s KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁKAT:  :  HIVATALOS NYOMTATVÁNYT
w rrm ia ti rkp lratok, fisa tok, kfeqr- 
’vek, totyafratok, 4rj««7s4k*k, kSrto. 
vetok, Mrfetotoajrak, fctra<aas«k, évi 
jetoatévek, a*4rl*<«k, ktmstotoaak, 
crfeKiapak, r*v * to lt toklAcatok, «4v- 
J*<T*k, a*«<htv4k, «• «*•
k«to«l »jUs»4fc,
MX rtX , JatoM^aa Arakas MUtmftoa.

■talpak to ta iéa  s x e rla t ítsvevac j 
fcakStva wOltttotoak. Hlvatolaa to« 
véljMi,»lF»k 4a Watftotok, ®k»fayk»rf- 

atekfcoa 4a ailak**.
W r  4« « !» ♦ «  v t iw *a t* *
p * k ,  í»t'-isé«s«M<ii»li ■taw ayi-éjrW jB . -r- 
K a > k a i4 k  a «nlj*faé<4 f» k » r

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

T e le fo n  01 V e sz p ré m  Tetefon 81
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