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Megjelenik minden vasárnap.
B3SflzeU#t á r :  Egész évre 12 kor., félévre 8 kor., negyedévre 
3 kor. (Tanítóknak «<y 'évre I  kor.) Egyes szám ára 24 fillé r. 
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Felelős szerkesztő: 

Hoss József d r .
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Nőmozgalom.
A mai ember még mindig bizonyos 

elzárkózottsággal beszél a nőkérdésről, mely
ről pedig joggal elmondható, hogy a szociális 
kérdésnek a féle.3 Hogy a nők a legújabb 
korban sem részesültek a megillető jogos 
védelemben, mindnyájan tudjuk. Megdöb
bend olvasunk arról az igazságtalanságról, 
mely gyenge3 leánygyermekeket alkalmazott 
olyan munkáknál, melyek a szegény páriák 
erejét és életét sorvasztották el, — fellázad 
lelkünk azon az álhumanizmuson, mely nem 
ítélténél, ellenkezőleg Űzte a női munkások 
bérének' embertelen levonását, ami arra 
bit} sok női munkást, hogy az erkölcsi 
züHöttségnek: a prostitúciónak, hogy úgy 
mondjuk „szégyenbérével* egészítse ki a 
hiányt.

örülhetünk, hogy a szociális fejlődés 
mindinkább kaput nyit a nők megbecsülé
sének és mind szélesebb méretekben jutnak 
nemcsak társadalmi téren, de a közéletben
.is befolyáshoz. Ennek az egészséges fejlő
désnek útjába áilani igazságtalanság volna, 
de esetleges aberrációktól, fanatisztikus tú l
zásoktól és eífejlődéstől visszatartani és 
helyes mederbe terelni, ez már köteles
ségünk. Az egész nőkérdés megoldásának 
sikere ugyanis attól függ, hogy milyen alapon 
történik a nők szervezkedése, következőleg 
milyen irányba fog fejlődni a nőmozgalmak 
tevékenysége. A szervezkedés etikai és reális 
alapon történjék, ne zárkózzék el a világtól,

hanem azzal közvetlen, eleven kapcsolatban 
maradjon.

Amikor mi oőintelligenciánk figyelmét 
korunk szociális fejlődésére s az azzal járó 
előnyökre, de egyúttal kötelességekre: „nő
védelmi intézményeink" felkarolására fel
hívjuk, célunk és törekvésünk az, hogy 
védelmezzük és támogassuk „a nők jogos 
érdekeit" és előmozdítsuk azt, hogy úgy 
az egyes nőnek egyéni értéke, mint az 
egész nőmozgalom is nemcsak etikailag, 
de gazdaságilag is fejlődjék és gyara
podjék. Gondolatunk: hogy nőmozgalmaink 
is benne álljanak és benne éljenek a reális 
életben.

A reális élet ismerete magával hozza, 
hogy ne kislelküséggel, féltékenykedéssel, 
idegességgel^ nézze a férfivilág a nőmoz
galmakat, mélyek talán kiváltságait, jogait 
volnának hivatva feszélyezni. Ellenkezőleg 
nagy lélekkel segítsük, irányítsuk, mozdítsuk 
elő. Gátat kell vetnünk olyan irányzatnak, 
mely a gyengébb nemmel durván, kegyet
lenül és igazságtalanul bánik, mely tuldoi- 
goztatja, nőiességére nincs tekintettel, gyen
geségével visszaél, vagy munkáját igazság
talan bérben részesíti. A munka tárgyilagos 
valami, mely egyformán jutalomra érdemes, 
akár férfi, akár nő végezte. De etikai veszé
lyek is vannak. A férfi lovagiasságának kel
lene állást foglalni a kettős morál erjesztő 
gondolata ellen, mely, sajnos, sok esetben 
épen a férfivilág lovagiatlan föllépésének 
következménye volt.

'  Ami a nők közéleti szereplését és érvé
nyesülését illeti, a dolog lényege az, hogy 
első sorban az állampolgárnő lelkűidére, 
fölkészültségére, iskolázottságára, alkalmas 
voltára legyen gondunk. Sohsem szabad 
megengednünk, hogy az etikumot elnyomják 
vagy félretolják külső jogi vonatkozások. A 
külső kerétet iparkodjunk megtölteni értékes 
tartalommal, hogy mindig etikai alapon 
beszéljünk a polgári jogok kivívásáról és 
nyilvános gyakorlásáról. A kettőt elválasz
tani nem szabad. Etika és közélet nem 
ellentétes meghatározások. Ellenkezőleg. 
Etikai alapon mindig szabad, sőt kell a 
nők közéleti érvényesüléséről beszélni és 
azt elősegíteni. Csak ne legyünk egyoldalúak 
és túlzók, hogy a nőt kiragadjuk eddigi 
köréből: a családi élet szentélyéből, vagy 
elidegenitsük gyermekeitől. A nő nagyra
becsülése, a házasélet sérthetetlensége, a 
gyermeknevelés szent ügye ne szenvedjen 
csorbát semmiféle körülmények között. Ma 
sokat hallunk, olvasunk, beszélünk a nők 
választójogáról. Felfogásunk és álláspontunk 
ebben sem szabad, hogy a maradiság sza
vával légyen jellemezhető.

A hirés szociológussal, Biederlackal 
valljuk: „Kétséget nem szenved, hogy a 
női nem szerepét illetőleg gyökeres változ
tatások lehetségesek anélkül, hogy ez-ellen 
a keresztény vallás- és erkö'r.'r- rót emel
hetne.* Attól azonban félünk, hogy némely 
fanatikusok odáig vigyék az agitálást, mint 
azt múlt héten Bécsben a feminista nővezér:

Hadi árvanap.
November a K I hírnöke. Havas felhő a pa

ripája, sfivöMd s z é la  harsonája. Izenetére me<- 
resxkd a szegénysor. A felnőtt, a gyermek, maga 
a ház is fázva gyö trőd ik  Még csak hírére is a 
közeUdö KH világnak, összebújnak a sötét szur- 
éékolris dideregve takaródznak síró panaszok lep
lébe . . .
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Mindezt az istenes, vigasztaló tevékenységet 
azonban fölülmúlta a helybeli katonai parancsnok
ság hadidrvaaapja, lelkes, kegyeletnek hódoló moz
galma -» i elesett hősök árváiért. A 31-es hősök 
hadiárváiért, akik a téli esték sötét, hideg vigasz
talanságában álmadoznak a hazáért halt édesapák 
meleg gohdviseiéaérői. .  .

Katonaság és társadalom fogott megértő kezet, 
hogy a hadiárvák Javára megjelölt flnnepi nap 
szép jövödeiemmel koronázza a tervezők s a ren
dezők minden fáradságát, nehézséget lekQzdö buz
galmát, lelkességét, jóságos, meleg szív kellett 
efiez a munkához, megihlctve az elhalt apák hősi 
küzdelmeinek ‘ ...................
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Agyét istápoló, készséges emberszeretottől . . .  •
A hadiávaoap kedves, bensőséges ünnepéllyé

avatta a múlt szombati estét. A nagy és fényes 
közönség több vett m int disze, színes bokrétája a 
ragyogó színháznak: inkább gyönyört összhang, 
jó szivek egyestUő érzésének megszemélyesítője 
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a bájos leányszereplőknek. Mert az est diadalá
ban ők osztoznak leg inkább: Békeffy Panni, Bár- 
dossy Sári és Csomasz Kató. Dalos' ajkukról köny- 
nyfcző szomorúság s kacagó derű áradt. Példázva 
a háború mai képét, mely a vér- és könnyözön 
bús látványa mellett a diadalok büszke sorozatát 
s a hajnalodó béke örömragyogísát is szemlélteti.

Békeffy Panni kitűnő előadó. Komoly és víg 
szövegnek egyaránt pompás magyarázója. A Hon
védek, Hadseregxzdititóné a müvészadnél, Psylan- 
der — • előadásában művészi erő csillogott. A kö
zönség érdem szerint méltatta zajos 
Bdrdoay  Sári az Xnw Palkó s a Két fa láb  cimQ 
dalokat énekele vonzó, kedves előadással s őszinte 
hatással. Cb w m b  Kató bájos hangja s a szöveget
öcííMl tOSS^l MOXycTífO CfO®ö»-S8 CFfCwCSCOöC í<t«
három, szép énekszámát: a Kovács István hagyó-
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Beér Angerer tette, aki beszédében kifakadt 
a nők ellen, hogy túlságosan leköti őket a 
feleség és anya tudata s kötelességei, miért 
nem inkább a po litika? ! Ilyen összeállítás
ban, jobban mondva: ellentétben nem sza
bad a kérdést tárgyalni. Ugyanis nemzeti 
szempontból egyenesen káros volna a nők
nek azon címen választójogot adni, hogy a 
választójog ellenértéke fejében tágítsanak, 
lazítsanak a házasság szent kötelékein, a 
férj és feleség szent viszonyán, az anya és 
gyermek megbecsülhetetlen és fönségesen 
szép ragaszkodásán. Semmiféle női vagy 
férfi kiváltságnak és jognak nem szabad 
érvényesülni a családi élet rovására, vagy a 
nőiesség lealacsonyitására. Nagyon igazat 
ír a neves német szociológus, Schmoller: 
„A  családi élet helyes fölépítésében és nem 
megsemmisítésében rejlik a népek jövője 
és a nők igazi emancipációja/

Nagy küzdelmek, de egyúttal nagy 
érzések napjait éljük. Uj világ fog kialakulni, 
de ennek áz igazán modern világnak is 
becsülésben kell tartania azt, ami mindig 
is szent, szép, jó, sérthetetlen volt és alapja 
a nemzetei boldogulásának, fejlődésének.

Dr. Wéber Pál.

Pályázat. A gyutakeszi plébániához tartozó 
Dísze/ fiókegyház (Tapolcza mellett) r. kMh. is
kolaszéke kin tortan itó i állásra pályázatot hirdet, 
javadalma: 5. Lakás, 2 padlós szoba, konyha,8 
kamara, istálló és 600 0-01 házikert. 2. 130 pár 
után p. mérő rozs, 1 2 K 50 f. —  325 K.
3. Ugyanennyi pár után 2 K pénz =  260 korona.
4. Egy kát. hold és 800 Q -ö l föW bérértéke =  
40 IC  5. Stólajövedelem , =  20 K. 6. Ferenci Jó- 
zsef-alapból 47 K 50 f. 7. Községtől legelőváltság 
-  18 K. összesen 710 korona 50 fillér. A többi 

államsegély. Kötelessége a felsőbb osztályokat ta
nítani, kántori teendőket mindenkor elvégezni. 
Pályázati határidő, próba és választás folyó évi 
december hó 5-én délelőtt 10 órakor. Útiköltséget 
meg nem téritünk. Személyes megjelenés kíván
tatik. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények, 
okmányokkal együtt, Plébánia-hivatalhoz Gyula- 
keszi (Zala m.) intézendők.

P á ly á z a t A bakonygyirótt r. káth. iskolá
hoz helyettes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése havonkint 200 kor., 6 m. tűzifa és szoba. 
Pályázati határidő december 8. Nők is pályázhat
nak, németül tudók előnyben részesülnek. Kér
vények a plébánia-hivatalhoz, u. p. Bakonyszent- 
lászló küldendők. Az iskolaszék.

A Szt. Vinee-egyesölet közgyűlése.

H IV A T A L O S  RÉSZ

Plébánia betöltése. A lepsényi p lébánia
javadalmat a kegyur szabályszerű bemutatólevele 
alapján Torma József nádasdladányi helyi káplán 
nyerte el.

D is p o s it io . Hegedűs Ferenc a lepsényi p lé
bánia ideiglenes vezetésétől fölm entetvén, Nádasd- 
ladányba küldetett helyi káplánnak.

Koncz János lengyeltóti káplán a beteg szent- 
györgyvárí plébános mellé kisegítőnek rendeltetett.

Tanító i kinevezések. Nagy Btarmana Sze- 
nyérre, Varga Szeráfin Cégre osztálytanítóknak 
kineveztettek.

K irende lések. A vall. és közokt. miniszter 
szolgdlattételre rendelte a következő áll. tanítókat: 
Molnár Margit Somogysárd, Vigh Mária Béb, 
Meszlényi Zsófia Felsőiszkáz, Kbrmendy Ilona Tó- 
sokberénd, Brenner Ilona Nagyhidegkut, Sóbdnyi 
Erzsébet Nyirád, B o n  Mária Szentpéterur, Tempflí 
Ilona Díszei, Újhelyi Izabella Zalaapáti, Wajdtís 
Mária Vanyote, M ihály i Erzsébet Somogysimonyi,
H afgart János Taszár, Halász Ida Zinxány, Ellet- 
mann Mária HHorvátkút.

akarja a szöveg komikumát hatásossá tenni. Éhez 
azután k itln ö e a -é rt A kirándalás Almádiba, E l
seje, A veszprémi ember kényere c. kabarészámok- 
kal sok vidámságot szerzett a hálásan tapsoló kö
zönségnek. //orwfófc Lóránd s Békeffy Panni s 
Próder László ugyancsak nagyban emelték a derűs 
hangulatot A vendéglőben c. színpadi tréfa pom
pás előadásával. Az énekszámok hatását kiválóan 
emelte Ludvig  Bözsike tanárnőnek harmonikusan 
simuló remek zongorakisérete.

Az estély művészi részét megható jelenet 
fejezte be.- Dragonics Ferenc hadnagy, aki maga 
is kiváló bőse volt az isoozómeoti csatáknak, 
néhány kegyelete* szóval megemlékezett az ezred 
kortan jevieai hősi küzdelméről. Ezt a diadalmas 
helytállást ünnepelte Veszprém város g' ennek lön 
jutalma a város ezflrt kflrtje. Dragonics Ferenc a 
kürtöt bemutatta a közönségnek s jelezte, hogy e 
hadiárvaoap estéjén szólal meg először, hogy így 
is jelképezze, a város és hős Mziezrede között 
megerősödött lelki kapcsolatot. 5 *  kört megszó
lalt a föggön) mögött, tisztán, ércesen, a katonai 
.im a* megható dallamát harsogva. Az ünnepi 
sölönség Jílva hallgatta az wnasxóiatot, majd 
utána a zenekar által előadott nemzeti himnuszt. 
Leike a? sma szárnyán szárnyalt s a

k ie s é v e l b M tt fc o d t i;  Írtén

A hadúr, ik  u rp  e,W}« « « i  végéhez 
ca azonban v itá ig  megmaradt A hálás MS

zönség W w iu t u n  ,  „e rep tók  » a rendezők 
«tí«  a színház mellett levő

34/1Jl- í  wJL?í •*

RtihabetzerzésI segélytöbblet kiutalása 
a tanítók részére. A vallás- -és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter ur az alább megneve-’ 
zett adóhivataloknál a felsorolt egyházmegyei r. k. 
tanítók részére a megfelelő ruhabeszerzést több
letet kiu ta lta :

Zalaegerszegi adóhivatalnál 162135. sz ..a la tt: 
Wachtl József Csácsbozsok 600, Csütörtök Lajos 
Petöhenye 600, Szita Boldizsár Nagykapornak 400, 
Pados József Nemessándorháza & M Í Kovács Ernő 
Nemesszentandrás 200, Egyed József Zalaszentiván 
200 K.

Nagykanizsai adóhivatalnál 162.132. sz. alatt : 
Nagy József Homokkogiárom 400, Szőke Kálmán 
Murakpresztur 1400, Mattot Béla Murakeresztur 200, 
Draskovits Márton Komirváros 1200, Szeidl János 
Komárváros 400, Kávé János Balatonmagyaród 400, 
Sárváry István Pőtréte 1000, Lartdi Ferenc Pacsa 
600, Bors Lajos Zalaszentjakab 400, Csonka József 
Felsőrajk 400, Horváth "  ...............
László CMasjbok.
600, Höfler Rajmund
Garaboncz 200, Varga József Zálaujlak 200 K.

Z ircü~  edőMMiigtndt 162130. szám a la tt: Takáess 
Endre Bakony 800, Q rr tt jenö Csesznek 600, Braudecter
Ede Aka 200, Keltet Antal Batonygyirő l 800, Egyed József 

- -  800, Major FerencR ow w ár | 4 t y  Eplónyi F « s e  Lökn i «
Nagyeszterglr 1«M  Szakmáry József b 
1000, Törzsök Sándor Réde W a-Babtes K ita fa i Bakony- 
b rtik  1200, V aw  Ferenc Olaszfalu 1400, Tóth ődöa  Olasz
falu 200, Mscskö Lajos Bakonyszentlátóó 40Q, Kincs Adott 
A o t e é r  000, Schwarez Q yrta  Bakonyoszlop 800, Vágh 
Győző Zsrcz 1400, Kerechbaumayer Henrik Zircz 800, Be
nedek V iktor Porva 400, S M te r Sándor S ö ip *r W 0 fe-

Sümegi sdáMvstatnáí JS.123, tó ta i a la tt: Oart 
Péter O ptalaofa 600, O w . PöHerné O w w a tí Anna O yep t- 
ta j in  100, Babics VHaos G yep ttta jin  200, Paska P «  
Nemeshany 200, Lehoczky Béta ítosrtó t I « »  Sri:nt<yörgys
József Szentimretalw 808, F o s a t®  Énül Naéyförbö 800, 
Bettutoijy i Imre VindarnyMttéöós 200, Fodor Kálmán Vte- 
dorspsző llós 400, BoMfasár Sándor Zatatoér 1000, P « s o - 
g ir  óvn ia  Zatavte 400, Tam fakó János Batyk 200, Boda 
Béla Rimkca 600, C s ü ty  Sándor Nyirád 1000, Fehér Már-
to»i Nyk*d_ 200, Hetartó i Saöot 1200,
Z»igiBQ«d S iwwpcéga 800, Tóth Rudolf Bajai l2QGj 
lós János K á lim  1300  ̂ V M é *  Sándor Kl«m irt<nSt 200, 
Farády József Udvamok 800 K.

5715 kenyérjegyet
874 lisztjegyet

4503 füszerjegyet 
6492 zsirjegyet

A múlt vasárnap, november 25-én tartotta 
meg dr. Rótt Nándor megyéspüspök jelenlétében 
a veszprémi szegényeket gyámolitó Szélit Vince- 
Egyesület ezévi utolsó gyűlését, mely'' nemesik 
Őrömönnep volt az egyesület számára, de egyben 
nagyszabású kifejlődés lehetőségét mutatta be a 
jelenlevőknek, kiknek soraiban ott láttuk az egye
sület tagjait majdnem teljes számban.

Az Egyesület e lnöké: Perényi Afttal kanonok- \  
plébános beszéddel üdvözölte a. főpásztort s meg
köszönte szives megjelenését, á a jd  beszámolt a 
folyó év eddigi működéséről. Jelenti, hogy az 
egyesület 441211 K -t kitevő pénztári készletéhez 
a múlt évben gr. Jankovich-Bésán Endréné 100, 
Kránitz Kálmán fölsz. püspök 185, Péller Pál 500, 
Ádám Sván 1000, dr. Csiszárik János 3000 koro
nával járult hozzá. Szent Antal perselyéből 72 11 
K folyt be. A püspökség időközi jövedelmei bői 
pedig a káptalani helynök kegyes közbenjárása 
folytán 3200 K-t kapott az egyesület, mely így 
összesen 12469 52 K-val rendelkezhetett. Ebből 
eleddig 5232*60 K -t fordíthatott -a szegények ke- ‘ 
nyér-, liszt-, fűszer- és zsirszükségleteire. kiadtak • 
eddig a folyó évben

1620 —  K értékben
376 20 .

1 3 5 0 -  s
1886 40 .

összesen 17584 élelmiszerjegy 5232 60 kor. 
értékben. Maradt a félre 7236512 korona.

A rendesen és állandóan segélyezett szegé
nyek száma összesen 242. v o lt  Ezeket azelőtt tűzi
fával is el tudta Látni az egyesület, de mivel most 
tűzifát beszerezni legyőzhetetlen szállítási nehéz
ségek miatt képtelenség, a lehetőség szerint a leg
szegényebbeket szénnel fogják ellátni. ,

Külön megbeszélés tárgyát képezte azem 1000 
K-nak szétosztása, melyet dr. M o ln á r . Dénes oly 
feltéllel adott a Szent Vince-egyesületnek, hogy 
abból 1.0 hadiözvegy vagy hadiárva egyenkint 1Ö0 
koronával segelyeztessék. Többek hozzászólása 
után elhatározták, hogy a város L, II. és III. ke
rületében egy-egy, a IV., V. és VI. kerületben kei
két érdemes hadiözvegyet vagy hadiárvát fognak 
az ille tő , elnöknők véleményezése alapján segé
lyezni, a 100 K odaítélése, felett pedig a karácsony
kor tartandó választmányi ülés fog dönteni.

Dr. Csete Antal ügyvédet az egyesület ügyé
szévé választották. 'v<~

Kisebb folyó ügy^k elintézése után az el
nöklő kanonokplébános az egyesület jövő évi mű
ködésére vonatkozó munkatervé^-4erjesztette elő. 
óhajtaná, ha a szegényeket látogató, vigasztaló és 
gyámolitó egyesület még inkábo Űmelyttené és 
kibővitené működését. A szegények vigasxtatásáa 
és segélyezésén kívül ki kellene terjeszkedni a 
vadházasságok megszüntetéséi, cselédotthonok ala
pítását, az erkölcsi sülyedés meggátlásít s a világi 
apostolkodás megteremtését célzó intézkedésekre.
E tó ibó l uj tagok, főleg a zárdák bevonásával ki 
kellene építeni a 'kerületi körök tágabb önálló 
munkakörét s egy központi intéző-bizottság .ils- 
pitása í« szükséges volna. A közgyűlés az eszmét 
örömmel fogadta s felhatalmazta az elnököt a 
szükséges előmunkálatok megtételére,

Ezzel kapcsolatban a megyéspüspök ecse
telte a Szt. Vince-egyesflletek feladatát. FelstóU- 
lásáhap bevilágította a Szent Vince- egyesületek 
egész múltját és jövőjét is. Szent Vince éppen 
X Q  'évvel ezelőtt, 1617 decemberében CMtoilon 
des Dombes városában rtapMtóta az e llő  berttí* 
tény 8 Íe re te t-e » « iiW e t, m ite  «  ó  aM t
kizárólag, világi hölgyekből állott s amely rövrt 
idő 'alatt elterjedt FranóaorszlgbaH. Ez w tt  Szt 
Vincének" első alapítása, mert »gy *  
rendjét, ndwt pedig az irgatmaSs

•rga f
k  000, Sárváry tr t-  

k b M i 800, f tb iy  Sándor 
b m  Za lM ta ta r XX), Fiú 
«d Ferenc SaenteéÍBinnlr 
Németh Béta Zatanémet- 
M«X dere tatáé E « w  

400, O w . JrtuK»»«»tJce»»-
Ifcftéfe Hmmí* r t s - , „ iO-. UjSO

',127, szán altó: Ew n
Béta ltalBte«t©«»9fc
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4 ‘XS ' \

000, & v ,
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- • m  ....................
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1917. december 2. VESZPRÉMI HÍRLAP ( X X V - 48. szánt’) S.

Végül arra buzdítja a hölgyeket, hogy lelke
sedéssel es szeretettel ápolják a szegényeket, vi
gasztalják szenvedéseikben’: ez legyen a legszebb 
karácsonyi ajándék a kisded Jézusnak. Ezen egy
séges, erős, munkás Egyesületre s annak céltuda
tos, kitartó munkájára Isten áldását kívánja.

közgyűlés tagjai a főpásztori szózat ha
tása alatt emelkedett hangulatban oszlottak szét, 
hogy inegvigyék szegényeiknek a jó lí{ r t: az uj 
főpásztor szereti a szegényeket. K.

Debreczen szekularizál. Napjaink |q£héz 
gondokkal terhesek. A megélhetés kérdése izgatja 
a családokat, az élelmezés nehézségei nyomják a- 
városok vezetőit, az árvák és rokkantak ügye gondot 
ad az államhatalom vezetőinek. Debreczení úgy 
látszik ezek a kérdések nnm bántják. Ott ráérnek 
szórakozni. Ok szekuralizálnak. Jó, hogy épen a 
háború alatt teszik

Megtanulták azt már kortársaink, mekkora 
értéket képvisel, hogy van még nagyobb birtok 
'magyar kézen, mely magyaroknak ad megélhetést 
viseli az állami terheket készséggel, kiveszi részét 
a közjó munkálásából s mellette kulturális érde
keket is szolgái. Mondom jó, mert világos, hogy 
eme javak élvezői nem zárkóznak el átlói, hogy 
az áldott magyar földből jusson a ' népnek is. 
Vagy talán épen ep fáj valakiknek.

Ha e javak gazdát cserélnének, kérdjük, váj
jon mind a nép kezére jutna-e az, avagy csak 
úgy, mint a külföldön történt, a bankok kezére. 

Mjgyis forrong minden, recseg-ropog, okos dolog-e 
a magántulajdon megbolygatásával a zűrzavart tel
jesebbé tenni? S a jó Verbőczy! Ráhivatkozással 
akarják a törekvést szentesíteni. De elfelejtik, hogy 
ugyanő élete végén vagyonát az esztergomi szé
kesegyházi káptalanra hagyta. Mi ebben a kérdés
ben' is azt tartjuk: lassan járj tovább érsz!

H I K E K.
— Püspökünk utazása. Dr. Rótt Nándor 

ntegyéspüspök f. hft 7-én Nagykanizsára utazik, 
hogy viszonozza a városnak nála tett tisztelgését. 
Nagykanizsáról a jövő vasárnap Pécsre utazik 
Zichy Gyula gróf pécsi püspök látogatására A 
püspök ur legkésőbb december 16-án ismét Vesz
prémben lesz.

— A veszprémi Oltáregylet havi szent
óráját f .  hó. 2-án délután fé l ötkor tartja az angol
kisasszonyok intézetének templomában. A vezetőség 
ezen sz utón is kéri a tagokat, hogy az ájtatos- 
ságon minél többen megjelenni szíveskedjenek.

— Püspökünk látogatása az irgalmas 
nővéreknél. Rótt Nándor dr. megyéspüspök nov. 
28-an meglátogatta az irgalmas nőverek taninté
zetét. Megérkezésékor Molnár Dénes dr. apátkano
nok, intézeti,igazgató fogadta s beszédben üdvö
zölte. A fogadás után a növendékek egy 7 pontból 
álió kedves ünnepéllyel tiszteltek meg a föpásztort.

— Adományok az Oltáregylet javára.
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök a veszprémi oltár- 
egylet javára egyezer koronát adományozott. A szé
kesegyházi káptalan ugyanerre a célra szintén 
egyezer koronát utalványozott. Kránitz Kálmán 
f.lsz. püspök és Pétler Pál prelátus kanonok 500
- ŐQO koronával járullak hozzá az egyesület cél
jához. , . < . .

-  Köszönetnyilvánítás. Gróf Jankovics- 
Endrené belepett a veszprémi jótékony nő

ügyiét tagjai sorába, Ebből az alkalomból az egye-
- et céljaira 100 koronát adományozott A nemes 
tettért az egyesület nevében e helyen is hálás kö
szönetét mond &w, P atti Jenőné elnöknő. (

Az CHtáregy^t közgyűlése. A veszprémi 
a mull hétfőn tartotta őszi közgyűlését 

iréné elnöklete alatt az 
^golkaasszonyok intézetének nagytermében. A 

a Jövő munkaév prog- 
: között fog mo-

: béke idején. Meghallgatta az egyesület
entest s *  m últ év 
szóló közléseket. A
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mondott köszö-;;
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— Miniszteri meghatalmazott. Gróf Hadik 
János közélelnitzesi miniszter gróf Jafikovidi-Bcsán 
Endre nagybirtokost közélelmezési miniszteri meg
hatalmazottá kinevezte. Melléje Veszprémvármegye 
területére dr. Szeibcrling Rezső árvaszéki ülnököt* 
nevezték ki élelmezési megbízottnak, mint o’yat, 
aki már hosszabb idő óta teljesít szolgálatot élel
mezési ügyekben. %

— Adomány. Gróf Zichy Béla nagyvázsonyi 
földesül* a nagyvázsonyi s urkuíi.iskolás gyermekek 
felruházására 1300 K-t utalt ki, amelyért a jelen 
elismerés mellett sok szegény ruhátlan hálás kö
szöneté s áldása száll a jószívű főurra.

— A főispán! jótékony alapra a 206—247. 
sz. nyugtákon 1410 korona folyt be. Eddig erre 
a célra, összesen 29.707 K-t adományoztak.

— . A Dalegyesület tisztelgése. A vesz
prémi Dalegyesület Csajághy Károly elnök veze
tésével a múlt vasárnap tisztelgett dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök előtt. Városunk ezen mindinkább 
izmosodó kultur-intézményének tisztelgését a me
gyéspüspök kegyesen fogadta s az ének nemesitő 
hatásaira hivatkozva, úgy az egyházi, mint a pro
fán énekművészet lelkes továbbműveiésére buzdí
totta a küldöttség, tagjait.

— Polgármesterünk a hadikölcsönért. 
Dr. Komjáthy. László hirdetményben magasztalja 
a magyar katonák csodálatos harci sikereit. A inár 
közeledő békéért még harcolni kell. Éhez a meg
feszített, babért hozó küzdelemhez szükséges a 
polgárok anyagi segítsége. Lelkes szavakkal buz
dítja közönségünket, hogy jegyezzen hadikölcsönt. 
Kívánjuk, hogy a szép szónak foganata legyen.

— Kér. épitőmunkások szakosztályának 
tisztelgése. A veszprémi kér. épitőmunkások szak
osztálya a múlt vasárnap tisztelgett a megyéspüs
pöknél. A küldöttséget Babos Dezső kegyesrendi 
tanár vezette. A püspök szívesen fogadta a kül
döttséget s minden tagjával szívélyesen elbeszél
getett.

— A veszprémi Vöröskereszt gyűlése.
A Vöröskereszt egylet Veszprém megyei választ
mánya és veszprémi fiókja e hó 26-án tartotta 
választmányi gyűlését a vármegyeház kistermében 
gróf Jankovich-Bésán Endre elnöklete alatt. A 
gyűlésen dr. Rótt Nándor megycspüspök is meg
jelent, Mindkettőjüket az egyesület ügyvivő atel- 
nöke dr. Óvári Ferenc melegen üdvözölte. Az 
elnök köszönetét mondott megválasztásáért s kérte 
a választmány és a megyéspüspök támogatását. 
A választmány beható vita és eszmecsere után az 
egyesületnek jelenlegi együttes alakjában való fen- 
tartásáí határozta el. Dr. Vadnay Szilárd előadása 
alapján kimondotta, hogy az anya- és csecsemő- 
védelem ügyét a legmelegebben felkarolja, kivi
telre azonban dr. Csolnoky Ferenc javaslatára a 
megyei orvosszövetseget tartja legalkalmasabbnak. 
Ezt a nemes tervet a megyebeli összes jótékony 
egyletekkel karöltve valósítják meg. Az igazgató
ság az őszi népünnepély jövedelméből 2000 K-t 
a központnak, 3000 K-t a megyebeli katonai kór
házak karácsonyfajára, 3000 K-át pedig a vesz
prémi vöröskereszt kórház segélyezésére utalt ki 
s egyúttal köszönetét mond elnökének, gróf Jan
kovich-Bésán Endrének, ki' a központ részére 
utalt 2000 koronát sajátjából ajándékozta az egye
sületnek.

— Eljegyzés. Dr. Drong Mihály cs. és kír. 
t. főorvos Szarvasról eljegyezte özv. Galambos 
Józsefné leányát Bözsikét.

--  Malomátadás. Gróf Zichy Béla Nagy- 
vázsonyban malmot építtetett. A hatósági vizsgá
latot az építés és berendezésre vonatkozólag teg
nap tartották meg. Utána mindjárt üzembe' is 
helyezik. A malom nemcsak az uradalmi, hanem 
a magánfclcknek háziszfikségietre is őröl.

édő liga gyűlése. Az orsz. 
liga veszprémmegyti bizottsága Jan- 
Endréné grófnő elnöklete alatt 1917, 
26-án tartotta meg igazgatöválaszt- 

Kssttrroeoen, tunofctta
szavakkal üdvözölte az ülésen 

Nándor veszprémi 
részére kceves

vette az. njabbi, már

fedezi. A vezetőség a választmányi tagokat felkérte 
a tartásra kiadott gyermekek felügyeletére. A sor
rendet az elnökség havonként állapítja meg. Meg
kereste a választmány Veszprém város képviselő- 
testületét az iránt, hogy a Todcskó-telken alkalmas 
ideiglenes elhelyezést és a végleges elhelyezésre 
megfelelő telke! adni sziveskekjék. Az ülés végén 
dr. Rótt Nándor püspök hálás köszönetét fe
jezte ki gróf Jankovidi-Bésán Endréné elnöknőnek 
és dr. Óvári Ferenc alelnöknek lelkes és sikert- 
hozó buzgóságukért.

— Esküdtek kisorsolása. A helybeli kir. 
törvényszéken a kisorsoló bizottság pénteken állí
totta össze Juraszek János törvényszéki elnök veze
tésével az 1918-ra érvényes esküdtek lajstromát. 
A bizottság tagjai voltak: Csajághy Károly kir. 
törvényszéki bíró, Czvikker Béla, dr. Magyar Károly 
és dr. Mihályfi József.

— Kimutatás. Lapunk más helyén adunk hírt 
a múlt keddi fehérnemű gyűjtésnek összesített ered
ményéről. Itt a részletes kimutatásról számolunk 
be. A mull számunkban felsorolt hölgyek egyenkint 
a kővetkező eredménnyel fejezték be munkájukat. 
Gyűjtöttek: Hoffer Arminné 79, Rada Józsefné 
121, dr. Sándorffy Miksáné 86, Gyenes Jánosné 
82, Fogthűy Miklósné 61, Csákány Sándorné 34, 
Balassa Kálmánná 64, Hirschfeld Béláné 43, özv. 
Kukorélly Károlyné 90, Pintér Aladárné 88. Magyary 
Margit 14, Jóga Mihalyné 50, Demjén Maria 85, 
Kurtz Gyuiáné 59, Vajda Gáborné 59, Szente 
Arnoldné 168, Kőszeghy Józsefné 117, özv. Rédey 
Ferencné .62, dr. Kerényi Alajosné 51, Csolnoky 
Ferencné 57, özv. Stoll Jánosné 9, Keszeg Istvánná 
60, Réthi Edéné 172, Smbenvoll Ferencné 140, 
Demjén Mártonná 21, Weisz Elekné 82, Lőwy 
Béláné és Kerényi Andorné 369, Fritse Józsefné 
81, Rápath Sándorné 204, özv. Budai Józsefné 
168, Tauszig Miksáné 328, dr. Rainprecht Antalné 
32, Langer Alajosné 67, Neu Jakabné 58, özv. 
Friedreich Istvánná 19, özv. Danderer jánosné 73, 
Kukorélly Pálné 112, Paízl Jenőné 37 darabot 
személyenként.

— Esküvő. Koronczay János városi pénztári 
tiszt tegnap d. e. 11 órakor az Angolkisasszonyok 
intézetének templomában örök hűséget esküdött 
Putz Máriának, özv. Putz Rezsőné kedves leányá
nak. Násznagyok dr. óvári Ferenc és Szanyi Ist
ván voltak.

--- A beszerzési csoportból. A helybeli 
köztisztviselők csoportja Bezerédj Ivánné berhidai 
földbirtokosnővel szerződést kötött ötven darab 
sertés'hizlalására. A földmivelésügyi miniszter >»rre 
a célra a veszprémi káptalan nagyberényi uradal
mából megszerzett 250 mmázsa tengeri elhozata- 
lára szállítási igazolványt adott. A sertéseket hiz
lalás után maximális áron ugyancsak Berhidán 
bocsájtják a tisztviselők rendelkezésére. Az elnök
ség ezúton jelzi, hogy eiőjeg--; ■. most
elfogad a kir. tvszék elnöki hivatalán ut.

A beszerzési csoport fáradhatlan, érdemes 
elnöke a tisztviselők lisztügyét is intézi. Az össze
állítás azonban s a szükségletnek megfelelő liszt- 
mennyiség előállítása némi időt kíván s sgy a liszt
kiosztás kezdete csak január első napjaiban varható.

— Hadikölcsön. A veszprémi közgazdasági 
bank és takarékpénztárnál a múlt’ hó 30-ig 330 ezer 
korona hadikölcsönt jegyeztek.

Tőkeemelés a V eszprém i T akarék- 
pénztárban. A Veszprémi Takarékpénztár nov. 
23-án Igazgatóválasztmányi ülést tartott dr. óvári 
Ferenc orsz. képviselő elnöklete alatt. A választ* 
mány a részvénytőkének 2 millió koronára történt 
felemelésének sikerét örvendetes tudomásul vette. 
A Veszprémi Takarékpénztárnak a tartalékokkal 
együtt 4 és fél millió korona vagyona van. Ez ülés 
az intézet tisztviselőinek is örőmnapot szerzett. 
Az igazgatóválasztmány ugyanis a családi pótlékot 
a családos tisztviselők részére visszamenőleg az 
1917. egész esztendőre megszavazta és folyósította.

riyjá rabatt A FwSf ÍJfcntlí* íTI
minden gyermek után 40G—400 koronát állapított 
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M e n t i  tél a gy Ajtós módját. felosztották a város 
területét 38 r& le tre  és minden részletben egy-egy 
háromtagú bizottság gyűjtött. Az eredmény összege 
a következő: Férfi fehérnemű 1233 db., női fehér
nemű 218 db., abrosz és lepedő 243 db., zseb
kendő 431 db,, vegyes vászonféle 518 db., Vég
összegben 3523 db. Harcoló katonáink nevében 
addig is, ötig a Hadscgélyzó Hivatal köszönetét 
nyilváníthatna a; helybeli áiloroasparancsnokság 
köszönetét fejezi ki úgy az adományozóknak, mint 
a gyűjtésre készséges honleányt jó szívvel vállal
kozott urhölgyeknek Az összesített és az egyes 
bizottságok gyűjtési eredményét feltűntető k im u
tatások és jegyzőkönyvek a városháza főbejárata 
alatt a jövő hét folyamán közszemlére tesznek ki
teve. A hadsegélytő hivataltól ígért nyugták azok, 
melyeket minden egyes adományozónak szándé
kozott a bizottság kiadni, csak a gyűjtés megtör
ténte után érkeztek meg és így már nem használ
hatók fel. Egyébként a helybeli parancsnokság 
mindenben körültekintő eljárása megnyugtathat 
mindenkit a ttk in ttfben, hogy az adományok való
ban rendeltetési helyükre fognak jutni. Ma már 
nagy iádákba csomagolva a vasúton elszállít -Buda
pestre a Hadsegélyzo hivatal címere.

— Hadiköfcsőn. A Veszprémmegyei Taka- ; 
rékptnzíárnál az uj hadikölcsönre eddig 1,056.950 ( 
K-t jegyeztek. Az intézet saját jegyzése 300,000 K. j

— Meggyengült iskolákhoz kirendelt ta- i 
n itó k , A va llas-\és közoktatásügyi minisztei a S 
hárságy pusztai községi iskolához U jj  Margit, a | 
bébi r. kath. iskolához Vigb Mária, a felsőiszkázi > 
r. kath. iskolához Meszlényi Zsófia ; a tósokberéndi j 
iskolához Körmendy Hona ; a nagyhidegkuti r. kath. i 
iskolához Brenner Ilona, a vanyolai r. kath. isko- I 
Iához Vajdics M ária ; a felsőgörzsönyi ref. iskola- ! 
hoz Nagy Margit tanító-, illetve óvónőket, mint ! 
ujonan kinevezett állami tanerőket szolgáiattételre ‘ 
kirendelte. Nevezettek f. hó elsején foglalták el , 
állásukat. Itt megemlítjük, hogy a királyi tanfel- ) 
ügyeiőség meg 8 r. kath., 3 ev. és 3 ref. iskola- i 
hoz kérte allami tanerő kirendelését. j

—- Háborús segély. A vallás- és kőzokta- í 
tásügyi minisztérium az állami iskolai tanítók I 
háborús segélyét már kiutalta. A' hitfelekezeti ta- j 
nitök segélyének kiutalása most van folyamaiban, j

— Tűzifa. A tisztviselők tűzifájánál érdé- ! 
kelteket tisztelettel felkéri a bizottság, hogy a í 
fűrészelésről mondjanak le, mivel a fürészeiőgép 
még most is máshol van elfoglalva és a városi 
tanács elrendelte, hogy a telep sürgősen kiürítendő, 
miután ott a város faját fogják elraktározni. Be
jelentések Göndör Ferenc s.-táníeiügyelőhöz inté- 
zendők.

— Gyűjtés a Szurmay-atatpra. Mezriczky 
Károiyné a Szurmay-alapra varosunkban gyűjtésre 
vállalkozott Fáradozásának eredménye 1810 korona 
lett. Ehhez hozzájárultak: Dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök, a veszprémi székesegyházi káptalan, 
a veszprémi takarékpénztár, Neger Ágoston, Kra- 
rutz Kálmán, dr. Rada István. Káuzli Dezső, Peller 
Pál, Ádám Iván, dr. Molnár Denes, dr. Simon 
György. Perényi Antal, dr. Óvári Ferenc és Mez- 
riczky Károiyné. A fent említett összeget a gyűjtő 
szerkesztőségünkbe küldte, hogy rendeltetési he
lyére juttassuk. Postára adtuk.

— Kabaré. A Közhivatali Kezelők és D ij- 
nokok Országos Egyesülete veszprémi köre e hó 
8-án este 8 órai kezdettel jótékonycélu kabarét 
rendez a veszprémi rám, kath. Legényegylet helyi
ségében

- Az ipart««ffllet tűzifája. Az ipartestület ma- 
bolnap kénytelen irodai munkáját szüneteltetni, mert 
nincs tűzifája. Kért a várostól írásban s szóbeli értesí
tésből tudta meg. hogy : nincs. Pedig az ipartes
tölet a képesítéshez nem kötött iparágak személyi 
ügyeit »s intézi, ami városi feladat volna. Az uj 
fzszerzésbez rendőrségi igazolvány kell. Éhez is 
csak a rendőrkapitány protekciójával jutott az 
ipartestedet, meri az egyik alkalmazott az igazol 
vany kiállítását csütörtökről hétfőre akarta halasz
tóm. Az ipartrstfllet kérelme nagyobb méltánylást 
érdemelne.

, ™ A te j. Megírtuk, hogy az o n t,  közéteb 
mérési hivatal a városok tejfogyasztását jegyrend< 
szer alapján ktvánp szervezni. Hogy vártMUtnkbar 
m ikor kerül erre a sor, még nem tudjuk. Annyi 
azonban halk,ttunk, hogy a sikerben w n  ig a  
búsak. Az egyegy napra roegáüapHott tejszük

marad a tejkiszolgáiás. Székesfehérvár most kérte 
a mentesítést s addig is a régi módszer szerint 
adják a tejet. Szombathelyen is szabad a te j- 
vásárlás. A város szerint a rendelet végrehajtása 
sok nehézségbe ütközik s ebből az okból a ren
delet foganatosításának mellőzését kérik. A jegy
rendszer az egyes csoportoknál tejuzsorára vezet
het. A csecsemők részére két éves korig napon
kint egy liter tej vásárolható. Azok az eltartók, 
akiknél ilyen korú menhelyi gyermekek vannak, 
a havi tartásdijból megvehcfcik-e vájjon azt a tej- 
mennyiséget? S ha megveszik, vájjon a gyermekek 
számára veszik-e meg? S a hetvenen felül levők 
vájjon mind megisszák-e a részükre utalt tejet? 
Nem juthat-e az drágábban másokhoz egy kis do
hánykáért, egy kis bókáért? Bár mindez csak fel
tevés, nem tudhatni, hogy nem igy történik-e sok. 
esetben. Egyebekben várjuk a tejjegyeket!

— Kása és hagyma. Az orsz. közélelme
zési hivatal a veszprémi tisztviselők beszerzési cso
portja részére 5 ‘ f'» mmázsa rizst, 2*,» mázsa köles- 
kását s ugyanennyi árpakását utalt ki. A rizsből 
egynegyed, a többiből egynyolezad kg. jut család
tagonként. Ugyanez a csoport 50 q. vöröshagymát 
is kap Makóról. A kiosztást Bokrossy Ferenc' ke
reskedő intézi.

— Kereskedők és iparosok mozgalma.
Az orsz. kereskedő- és iparosszövetség országos 
gyűlést tart a ruházati cikkek rekvirálása tárgyá
ban. A gyűlésen a veszprémi ipartestüké elnöke 
is részt vesz. A gyűlés azt kívánja, hogy a vissza
tartható pamutáruk kontingense nagyobb legyen 
s hogy ebből havonkint 10%-nál többet adhas
sanak el s a kifogyó készletet a Népruházati B i
zottság időnkint pótolja.

— Nyilvános köszönet Az Orsz. Postás 
Kórház létesítéséhez a következő adományok folytak 
be : Kórházalapitványként Ádám  Iván apát-kanonok 
1000, a veszprémi káptalan 1000, a veszprémi 
takarékpénztár r.-t. 100Q K. Kisebb összegű ado
mányok: a veszprémmegyei takarékpénztár r.-t. 
100, a veszprémi Közgazdasági Bank és Takarék- 
pénztár r.-t. 100, a Veszprémi Faipar r.-t. 50 K 
s ezenfelül még több kisebb adományból befolyt 
összesen 258 K 50 fillér. Az összes adományo
zóknak az egész posta-, távírda- és távbeszélő 
személyzet nevében hálás köszönetét mond ezúton 
is a' veszprémi m. khr. posta- és távírda-hivatal 
főnöke.

— Sertésárak vármegyénkben. Dr. Bibó
Károly alispán az élő sertés és sertéstermékek árát 
meghatározó min. rendelettel kapcsolatosan közzé 
teszi a vármegyében követelhető legmagasabb 
árakat is. Az átvéfed helyén követelhető árakat már 
közöltük. Éhez 6 ’ /• számítható, ha sz eladás nem 
az átvétel helyéről történik. A WHt sertés eladási 
ára egészben, vagy fél darabban tiszta súlyra mé- 
termázsánkint 8 K. A sertéstms és készítményei
nek s a szalonnaféléknek árát pedig igy állapí
totta meg a közvetlen fogyasztás részére a váro
sokban : elsőrendű hús 9 40 K» a másodrendű 
8 80 K, füstölt hús 12 K, friss szalonna bőrreí 11 
K, bőr nélkül 1160 K, füstöli szalonna 14' K, o l
vasztott disznózsír 1350 K. Nyers kolbász 12 K, 
füstölt kolbász 14 K, disznósajt (finom) 10 K, kö
zönséges 8 K, töpörtyfl 8  K.

-  Nem rekvlrálják a szénát és szalmát. 
Több oldalról felmerült panaszra kijelenti a fö ld- 
ntívelésügyi miniszter, hogy a közös hadügymi
nisztériumtól vett hivatalos értesülés szerint egész 
Magyarország területén levő összes katonai inter- 
daturák sürgősen utasíUattak, hogy a katonai 
utón történt széna és szaJmarekviráíást azonnal 
szüntessék be.

— Beszüntetett vonat A Máv. igazgató
sága a d. e. **10 órakor Alsóörs felé indató s 
onnan d u. 1 órakor visszatérő vonatokat ideig
lenesen beszüntette.

Ipartestületek s az iparosok hadigon
dozása. ■■ •' ■ V .-j; s ( f  1." •■ jkkT Í
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munkásprogramm a pályairányítás, munkaszerzés 
és önállósítás. Nemes feladat a hadiárva-tanonesk 
gondozása is. Ennél a központi szervezet a tanonc- 
otthonok létesítését ajánlja az iparíestületek figyel
mébe. A helybeli iparostanonciskola igazgató)!. 
G ró ff József, évek óta propagálja ezt az gszmét 
A városi hatóság is támogatást ígért hozzá. A hadí- 
árvák gondozásának humánus célja talán ezt is 
közelebb viszi a megvalósuláshoz. Kedves fel
adatot ró a mozgalom a tehetős iparosasszonyokra 
is az iparos árvák gondozásával. Ha ezt csak rész
ben sikerül is megoldani, a felügyeletes nevelés 
miatt nagy társadalmi haszon ered belőle.

— A nem Allami tanítók hABorus segélye. 
Köztudomású, .hogy a nem állami tanítók kevesebb 
háborús segélyt kapnak, m int az államiak. Ezi a 
méltánytalan elbánást az egyes iskolafenntartók az 
saját anyagi támogatásukkal teszik jóvá. Tapolpán 
az izr. hitközség, Szombathelyen a város fizeti meg 
a különbözetett nehogy tanítóik hátrányban marad-rO- 
janak az állami tanítók mögött. ~V tó

— Nem ellenőrzik a hAztartAsok kész
leteit. Az a hír terjedt el. hogy Hadik János gróf 
miniszter hatósági és polgári egyénekből ellenőrző ; 
bizottságokat alakított, amelyek házról házra járva 
felkutatják az elrejtett készleteket és a törvényes 
adagon felfii minden legcsekélyebb élelmiszerkész- 
letet ellenszolgáltatás nélkül elnoboznak. Mint a . 
Magyar Tudósító illetékes helyről közli, ez a hír 
nem felei meg a valóságnak. Arra, hogy bizott
ságok járjanak házról-házra és az élelmiszereket 
az egyes háztartásokban ellenőrizzék, senki sem 
kapott utasítást.

— PApai hírek. Pápa város mozgalmat in
dított, hogy a kormány a szőlészeti felügyelőséget 
Pápára visszahelyezze. A mozgalmat dr. ‘ Antal 
Géza orszgy. képviselő támogatja. ■

A pápai városházán is behozták az egyhu- 
zamos hivatalos időt. Az önálló előadók hivatalos 
ideje 1 *9 - s,»2-íg, a kezelő- és segédszemélyzete 
3 i8 - tó l !,sJ óráig  tart. Az utóbbit alig hagyják 
így jó vá !

— Emelik a dohAny ArAt. Fővárosi lapok 
írják, hogy a kormány újra emeli a dohányne- 
müek árát. Azért teszi ezt, mert a dohányterme
lők kevcselik az eddigi beváltási árat s csak ke
vés dohányt termeltek. Az uj áremelés a terme
lők javára esik.

— Kicserélik a fQrdökAlyhAk rézhengerét.
A honvédelmi miniszter rendeletével hadicélokra 
igénybevett fürdőkályha réznéngereket, amelyeknek 
természetben pótlását a tulajdonos kérte, a közel
jövőben kicserélik. M indenki köteles a megbízott 
szerelői a szükséges méretek felvétele^éa a kicse
rélés végrehajtása céljából lakásába beengedni.
A rézhenger leszerelését egyidőben minél gyor
sabban és kár okozása nélkül kell végrehajtani.
A kicserélés kifogástalan teljesítését a, kicserélő 
szerelő írásban tartozik a kályha-tulajdonossal el
ismertetni, ennek megtagadása esetén a hatóság 
fogja a tényállást megállapítani és az igazolást a 
tényleges viszonyokhoz képest teljesíteni.

— HadMfAtyzü otaw ófttek. Kedves és 
hasznos dologgal lepte meg a Hadsegéiyző Hivatal 
a magyar olvasóközönséget: a háború kiemelke
dőbb epizódjaival illusztrált olvasójelekct adott ki.
Az illusztrációkat; Heyer Artúr, Juszkó Béla, Éder 
Gyula, Helbing Ferenc, Dodit# Andor és Tornti 
Gyula festőművészek rajzolták. Az olvasójelek nem
csak műit Az olvasás I ta tto o i és nélkülözhetetlen 
eszközei bírnak értékkel, d« művészi nívójuknál 
fogva maradandó becsű háborús dokumentumok 
is. Az oivssójelek, raetyekst a Hadsegéiyező Hivatal 
az árvák’és özvegyek javára darabonkiat 30 f -t 
árusít, káphatók a Hadsegéiyező Hivatalban V . 
Akadémia-utca-17., valamint az ország valamennyi 
jobb papír- és könyvkereskedéseiben.
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— Szénrekvirá tts . Dr. Komjáthy L te lő
polgármester közzéteszi, hogy a szénkészletek elég
telensége folytán a város területén levő szénkész
letek összeírását és az egyes háztartásokban esetleg

.1 mutatkozó' feleslegeknek közszükségleti célokra 
j igény bevételét, rekvirálását elrendelték. A feleslegek 

/  megállapítását és {zeknek közszükségleti célbkra 
igénybevételét a rendőrség hatáskörébe utalja. Az 
egyes háztartásokban saját használatukra vissza
tartható készleteket a városi szénelosztó bizottság 
a következőképen állapította m eg: 1 szoba és 1 
-konyhából álló laftás számára visszahagyható az 
egész fűtési idényre 20 métermázsa porosz szén, 
2 szoba és 1 konyhából álló lakás számára 35 
métermázsa porosz szén, 3 szoba és 1 konyhából 
álló lakás számára 40 métermázsa szén, 4 vagy 
értsél több szobából állá lakás számára pedig 50 
métennázsa porosz szén: Ott, ahol a lakáshoz mű
hely,- bolt vagy iroda tartozik, ezjn helyiségek 
bármelyike számára még külön ÍO métermázsa 
szén szállítható. Egyéb mellékhelyiségek számára 
azonban szenet szállítani és visszatartani nem 
szabad. Nem porosz, hanem hazai szénből 25 
%o-kal több szállítható. A kokszot a porosz szénnel
egyenlő értékűnek veszik.

Figyelmezteti tehát a város közönségét, hogy
az igénybevételt végző rendőri közegeket eljárásuk
ban támogassa és minden olyan cselekedettől tat- 
tózkodjék, amely szigorúbb intézkedéseket vonna 
maga után. Figyelmezteti a város közönségét arra 
is, hofar a fennálló rendeletek értelmében '3-nál 
több szobát fű teni senkinek nem szabad. Ahol a 
fentebb megjelölt mennyiségeknél nagyobb kész
letet találnak, a feleslegeket •tulajdonosuk, 'illetve 
őrzőjük a hatóság által kije lö lt ellátatlanoknak a 
hatóságilag megállapított legmagasabb áron kiadni 
tartozik. -  _•

— M lld e o  honpolgár szent és hazafias 
kötelessége, hogy minél nagyobb összeget jegyez
zen a V ll- ik  m agyar had lM lcsőn re  1 E nnek leg
egyszerűbb és legcélszerűbb módja a h a d ik ő i-  
csönbiztoaitáa I A hadikölcsönbiztositás minden
kinek, még a szerény jövedelemmel bíró polgár
nak is lehetővé teszi, hogy a hadikölcsönjegyzés- 
ben részt vehessen, mert a hadikölcsön vételárát 
biztosítási díj alakjában kényelmesen évi, félévi, 
sőt negyedévi részietekben törleszthet! s egyúttal 
családjáról is gondoskodik, mert a jegyzett hadi- 
kölcaön-kötvényeifc to n fM / elhatákaás esetén csa
ládjának minden további fizetés nélkül azonnal 
kiadatnak. A hadikőlcsönbiztositdshoz 10.000 koro
náig orvosi vizsgálat nem szükséges. 10.000 koro
nán felfllí hadikölcsön biztosítási] á l orvosi vizsgálat 
Költséges, melynek költségeit az intézet viseli és 
amelynek d ija i olcsóbbak. A biztosítás mér az első 
naptól kezdve, bármely okból következzék is be az 
elhalálozás, tehát a háború mindennemű veszélyére, 
továbbá öngyilkosság és párbaj esetín is érvényes.

A díjfizetések kedvezőek és előnyösek, pld. 
eO  negyvenéves ember 10,000 K hadikölcsönt 
jegyez, melyet életbiztosítással kapcsolatban óhajt 
törleszteni, évenkint 590 korona dijat fizet 15 éyen 
keresztül, mely idő lejártával nem 10.000 korona, 
hanem 12.000 korona névértékű hadikölcsönköt- 
vinyt kap. Ha a biztosított előbb elhalna, á m  tör
vényes örökösei azonnal megkapják a IOajQO K 
névértékű htóBötesöo-kötvényt. jegyezni lehet a 
Fonciére Pesti Biztosító Társaság veszprémi kép
viseleténél a KÖZGAZDASÁO1 BANK és TA - 
karék| íénztArnAl.

— b r .  B o ti Nándor megyéspttspők Bt 
Öméltóságát —  engedőmével — otthonában le
fényképezte®. ’ftrtesoera a ftdő Papságot és mind
azokat, akiket érdekel, hogy a felvételekről ké ttö lt, 

‘  ‘ “  lyképekművészien sikerűit fény 
hatók, esejteg posta utján 
le n  Jenámé, művészi fény

~  F w fO l l  0  0 0 " /  
wepesre Apó
W F » « v e i  kér F

néikttti
B  éves ko ra ik  részére. A

műtermemben kap- 
hetők. özv, dr.

géjriróoő azonnali 
fizetési igény 
fíalatonfüred.

v te g á iit  
18 évestől
a harctéri

Szabadi-u. 3. « .
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Felebbezés.
Leközöltük a törvényhatósági bizottsági gyűlés 

határozatát, mely a veszprémi víllamostelep sza
bályrendeletének 3. és 29 --33  §-ait feloldja, illetve 
módosítani rendeli. Veszprém város tanácsba vár
megyei határozat ellon felebbezést adotti be a bel
ügyminiszterhez. A felebbezésből ezúttal azt a 
részt közöljük, amely a villamostelep igazgatósá

g á n a k  megalkotását védi. Az igazgatóságnak négy 
kvárosi főtiszt viselő is tagja. A vármegyei határozat 

ezt kifogásolja. A tanács az eredeti álláspontot a
kővetkező indokolással e rő s iti:

Véleményűnk szerint a törvényhatósági b i
zottsági határozat egy nagyon fontos kardinális 
kérdésben van tévedésben és ennek a tévedésnek 
következményei és folyományai a határozat indokai. 
Téves ugyanis szerintünk a törvényhatósági hatá
rozatnak az a kiindulási pontja, hogy valamely 
városi vagyonnak, legyen az akár villamosmfl, akár 
egy gazdaság, kezelője és intézője olyan szervezet 
lehet, amelynek tagjai vagy tagjai közt városi fő- 
tisztviselők helyet nett| foglalhatnának. Mert az 
egész városi adminisztrációért, az egész városi 
vagyonnak kezeléséért, épségben fenntartásáért, 
sőt annak hasznosan és gazdaságosan való érté
kesítéséért, elsősorban és kizárólag a város leg
főbb tisztviselője«a polgármester, másodsorban és 
közvetve pedig azok a főtisztviselők felelősek, 
akiknek ebben a kezelésben, az adminisztráció veze
tésében és irányításában beleszólási joguk vagy 
kötelességük volt. Felelősek pedig nemcsak mo
rális értelemben, hanem felelősek fegyelmileg is 
és ennek esetleges következményeként vagyonilag 
is. Véleményűnk szerint tehát épen az az eset 
kizárt, hogy egy olyan nagy vagyoni komplexumot, 
mint a városi villamosmfl, egy olyan, akár három tagú, 
akár bármenyi tagú bizottság kezelhessen, aminőt 
a sérelmes törvényhatósági határozat nekünk ajánl, 
amelyből „a tisztviselők kizárva lennének." Hogyan 
felelhetnének a városi tisztviselők (elöljárók) a 
közgyűlésnek,amikor a szabályrendelet 33. §-ban 
felsorolt teendőket az ő jelenlétük nélkül működő 
bizottság in tézi

Nem tudjuk megérteni a törvényhatósági 
határozatnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban elő
adott egyéb indokszerü kijelentéseit sem, neve
zetesen : .hogy ezen igazgatóság, mely csupán csak 
a képviselőtestülettel szemben állana felelős ellen
őrzés alatt.* Hát kinek a felelős ellenőrzése alatt 
állana? Hisjen az elöljáróság, a főbb tisztviselők 
csakis a közgyűlés ellenőrzése alatt állhatnak és 
minden bizottság, amelyet a közgyűlés alakit és 
választ, csak® a közgyűlés ellenőrzése alatt áll. 
Azt mondja a sérelmes határozat, hogy .ilyen 
alakulás a valóságban minden hatályos ellenőrzést 
kizárna, miután a képviselőtestület a legfőbb fel
ügyeleti és rendelkezést jogot ugyan kell, hogy 
fenntartsa magának, de tagjai nagy számánál és 
összealkotásánál ' fogva a közvetlen ellenőrzéssel 
járó teendők gyakorlására nem alkalmas s mert 
határozatait csak azon vezető tisztviselők előadásai 
nyomán hozhatná meg, akik az ellenőrzendő igaz
gatóságban, m int annak vezető tagjai vannak ér
dekelve." K ik felett nem tartja alkalmasnak a 
képviselőtestületet a határozat az ellenőrzéssel járó 
tendők gyakorlására ? A tisztviselők felett, az elöl
járóság tagjai fö lö tt?  hiszen ez nem lehet egyéb, 
mint a közgyűlésnek egy expoziturája és magától 
értetődik, h o g i s közgyűlés, m int legmagasabb 
városi intézkeaS fórum fölött és igy annak külö
nítménye fölött is vagy maga a képviselőtestület, 

Áagy a felsőbb fórum gyakorolhat ellenőrzést, de 
'  semmi esetre se® az — a közelebbről, a sérelmet 
határozatban meg sem jelölt —  fórum, amelyet 
sem nem ismerünk, sem a határozatból elképzelni 
nem tudunk. És vájjon kinek az előadásai nyomán 
hozza meg jelenleg is a közgyűlés határozatait, 
ba ne® azoknak az előadásai nyomán, akik az 
egyes Qgyágakst vezetik, az Bgvekei ismerik. — 
Htazen ez az állandó gyakorlat és pedig nemcsak 
a városnál, hanem minden közszolgálati ágban; 
azok referálnak, akik az ügyekben dolgoztak.

vagy akár a
hogy ha az előadást 

' véli, fel-
e _ fffii fv AffiTrjtf sf Sas!*®
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sz. jelentés részletesen kifejti, hogy a villamostnű 
igazgatósága tulajdonképen nem egyéb, mint a 
városi közgyűlésnek egy szélesebb hatáskörű b i
zottsága, amelyet megalkotni a városnak szerve
zési szabályrendelete és általános önkormányzati 
joga alapján joga van. Nagymélfóságodnak szives 
figyelmét csupán a szab. rendeleté 29. §-ában 
foglaltakra hívjuk külön fel, amely igazolja, hogy 
minden lényeges és fontos kérdés a közgyűlés 
hatáskörébe van utalva és a 33. §. utolsó bekez
désére, amely még világosabbá teszi azt, hogy az 
igazgatóság alakításával, illetve szervezésével a 
város se a polgármesternek, se a tanácsnak tör
vényes jogait korlátozni nem kívánta, és nem is 
akarta és nem is tehette és hogy ennélfogva az 
igazgatóság szervezése sem törvénnyel, sem sza
bályrendelettel, még kevésbé gyakorlattal nem el
lenkezik. Elég e tekintetben arra utalnunk, hogy 
a villamosműveket minden városban egy hasonló 
szervezetű, sőt sok helyen a városi igazgatóságtól 
még jobban különálló alakulás felügyeli és irá
nyítja, csakhogy azt egyik helyen igazgatóságnak, 
másik helyen felügyelő-bizottságnak stb. nevezik. 
Különálló bizottság volt ez akkor is, amikor a mi 
telepünk nem városi üzemben működött. Akkor 
.V illam os ellenőrző bizottságnak" nevezték, mely 
kifogástalanul működött éveken át, tagjai voltak 
a városi főtisztviselők is és ezek is részesültek 
bár igen szerény díjazásban is. Általában nincs 
semmi törvényes korláta annak, hogy egyes városi 
tisztviselők a közgyűlés belátása szerint külön dí
jazást kapjanak olyan munkáért, amely m int városi 
üzlet nem képez szorosan közigazgatási funkciót, 
de amely a város egyetemének közérdekét szol
gálja s a várost pénztárnak gyarapodását jelenti. 
Attól sem kell té ln i, hogy a villamosmű igazgat 
tóságával közreműködésük őket .rendes munka
körüktől elvonja®, mert hiszen a rendes munkára 
eskü kötelezi őket és azért vannak feljebbvalók 
és felsőbb hatóságok, hogyha ez megtörténnék, 
felelősségre vonják őket, sőt ezt megtörténni egy
általában ne engedjék.

Anyakönyvi kivonat.
Ssületós.

Bazsó József máv. állomási málházó és Rácz 
Katalin leánya Mária Qizefla, r. ka®. — S óte id t Jó
zsef népzenész és Jani Teréz fia István János, r. kath.

H a lá lozás .
Zwerencz János napszámos 81 éves, r. kath. — 

özv. Sípos Lászlóné Baranyai Mária varrónő 27 éves, 
r. kath. — Molnár Lajos 7 éves, r. kath. — Csertáa 
József 7 éves, r. kath. — Rados Gyula magánzó 58 
éves, r. kath. . W .

Az elmúlt héten nem köttetett.

(Jj és használt
fegyvereket,

> I « t o ly e M a t  ad és vesz,
javításokat Szemerey János
e lfogad  fe g y v e rk e re s k e d ő . V eekprémE la d ó  ház.
V eszprém ben, a Hosaiu-uUa 
végjén, as E sz te rház l-u tca  2. 

sz&mu ház
szabad kézből

A házon — mely báróra részből ált «-«. 
van 5 szobi, 2 konyha, 2 kamra, 1 pince, 
I  BBMjy 2 iM w w  2
udvar. — , Az wtcafetőli lakás bohhelyi-

^alakítható. — Bővebb tefe 
BywbelŐ «a h o »®»í Wkó

tulajdonosnál.
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V eszek
árajánlattal: 

fü s tö lt szalonnát 
és sonkát, törköly- 
pálinkát, mandulát, 
diát, sárgaviaszt, 
mézet, almát, körtét

és egyéb g y ü m ö lc s ö t, 
befőttet, lekvárt, vadat

SZEMEREY J.
VESZPRÉM. (Főtér.)

NEMÉTH KAROLY
polgári és egyenruhaszabó
a Korona-szálló átellenében.

s

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.
5

■ M

X T vM

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

kereskedő, ásványvíz nagy raktára

VESZPRÉM .
Telefon » . Slxgfiny Bakos terwtelS VeKprfja,

U H H H H

Nagy választék
hazai és különleges

' B orokban, Pezsgők, 
L ikőrök, Coffnae,
Puncs stb.

Hentesáruk, Sajtok
Friss és Déligyümölcsők,
Befőttek, Gyflmölcsiz

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

Száríto tt főzelékek
Főzelékkonzervek
Teasfltemények
Háztartási cikkek

V a d a k
Vidéki r e a d e l te k  BKXiaal *i la tfa w

[ I X I X I I 3  L 1 X I.X X X ]

FER EN C
rgen- és bm ninlésM  
V E SZ PR ÉM B EN
O*troml*poaő*nto« B. ■&.

cjvaiuu icijesen uj 
legegyszerűbbtől a 
télig — pneumatik 
ORGONÁK átalakít

Elvállal teljesen uj orgonák építését a 
legdíszesebb kivi- 

itika i rendszer szerint 
átalakításit és hangolását 

jutányos árban számítom. Iskolák részére
HARMONIUMOKAT tó erős kivitelben 
készítek. ZONGORÁK javítását és han
golását úgy helyben, mint vidéken a 
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.

I X I I I I I 1

HIRDETÉSEK
felvétetnek a kiadóhivatalban.

1 1 1  A lapíthatott 1894-ben 1
................... ........  ■ I  ~

V lllanyeróre  b e ren d ezv e  ‘ 1 J |
I n

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

Készít a legrövidebb idő a la tt és raktáron ta rt
* t e * e * j „ e r i b b t i l  a
k iv ite li*  aévaa

<• btattk rémére

w w W •KÖNYVNYOMDÁI M UNKÁKAT: SHIVATALOS NYOMTATVÁNYT
■tJwWi rttitratek, Ototok, kfaty-

Myétrafcak, tej«*7>4kcfe, kSrU*
telirtbtefcfek, fchmsoüot-, évi 

bérlét**,
wvetMt ttMfaatok, ■*<- 

JWT*, iwfiMfc, 4a w»-
k«4« tafeMM, mMM, címkék, 
•tfc. írtta l »<»«»».

Uta«4a a i a r l a t  (tava va*y 
bakStva «wUUtt«SMudta Hivat*!**

4a tarfMtafc,
t<k»k atakkm 4a acbttoa,
1*7 4a aabMW vtaa**ias-
p«k, WU»fcw«rtwM —

a f«hér

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 té tn e k

T e le f o n  0 1 V e s z p ré m T e l e i 'h í  01
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