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Véráztatta csatamezők útját immár négy éve 
járja a honvéd.

Fürdőit napsugárban, csókolgatta enyhe szellő, 
nyájas hold szelíd fénye játszott álmodó arcán; — 
hazaröppent’ édes ájlmábó) felrizía a borzalmas 
va ló : ezer elszabadult ördög szilaj tánca, a maga 
szörnyűségében fenséges kórus: ágyuk bömbölése, 

összecsapó szuronyok éles, fájó, bántó pendűlése, 
vad, rekedt csataordilás. Szárnyaira kapta az orkán, 
vitte őrült iramával s letette megtépve, fáradtan, 
rongyosan . . .

í- Mennyi színes öröm, gyász és. fájdalom, — 
mennyi diadalmas büszke ujjongás,'keserű könny, 
szenvedés —  együtt . . .  '

Ennyi hatalmas, változó, ellentétes érzés tom
boló hűl lám verdét négy éve viseli megadással, 
nemesen elgondolt megalkuvással az oly csodá
latos alkotásu, megértő, szent szeretettel beara
nyozott emberi szív . . .

A szaretet törvényeit követő lélek már sok 
ízben bizonyságát adta Istentől származó voltának.

De amily nagy a szeretet elképzelő ereje, 
aroily végtelen tere nyílik a nagy mindenségben, 
— annyi helyen, oly sok esetben kell segítségül 
sietnie lépten-nyomon, —• különösen napjainkban.

A nagy küzdelem élő mártírjai az özvegyek 
és árvák. . .  M indig nő azok száma, akiknek köny- 
nyeit te kell törölnünk, akiknek csak a gyász és 
fájdalomdcönnyöit szabad elsimiok, de nem szabad 
engednünk, hogy az elhagyatottság, a megfeled- 

' kezés és hálátlanság fö lött érzett, keserű könnyek 
égessék, amúgy is megpróbált vérző sziveiket.

A honvédnapokon a jótékonyság jóleső és 
magasztos eszméje újra alkalmat adott a szeretet 
melegségével sok-sok megfagyott könnyet felol
vasztani, sok nyomorúságot enyhíteni.

De önmagunk lelkének erősítéséhez és fel- 
Qditéséhez is szükséges, hogy minden erőnkkel 
kQzdjdnk a tompultság és elfásullság ellen, hogy 
ne csak a gyász és bánat, a szomorú sötét gon
dolatok nyomják rá bélyegüket lelkűnkre és éle
tünkre.

Ezt *  célt akarjuk szolgálni a honvéd na
pokon akkor, amikor a komolyságot a vidámsággal 
együtt a jótékony szivek szolgálatába állítjuk.
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mosolyt csal és va ri-

hazában, akkor tesz 
ha kötetes hálánkat

azok fogják érezni akik most
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vállvetve munkálkodhatnak a kevésbé szerencsét
lenekkel, akikej megkímélt a nagy világégés. f

És jönni fog, mert jönnie kell újra a kor
szaknak, mikor ismét kedves éá szent lesz minden, 
a családi élet, a munka, az. öntudattal átitatott 
becsület, — amikor nem a gyűlöl?!, nem a vér
ontás lesz internacionalis, hanem a megértő sze
retet . . .

A magyarok Istene velünk volt a megpróbál
tatások súlyos napjaiban, velünk lesz az elkövet
kezendő boldog, várva-várt, gyönyörűnél! remélt 
béke idején is . . .

Beöthy Dezső, százados.

Színházi e lőadás. A Péter-Pálkor Veszprém
ben tartott honvédnapok egyik érdekes mozzanatát 

^képezte a múlt hó 30-án a városi színházban tartott 
előadás, melyen városunk több műkedvelője a 
katonasággal karöltve szerzett nemes élvezetet a 
színházat zsúfolásig megtöltő közönségnek. A 
gazdag műsort a pozsonyi honvédkerület fuvó- 
zenekaranak nagy precizitással, finom összhanggal 
előadott nyitánya vezette be. Nádas Sándor had
nagy Beöthy Dezső századosnak lapunkban is 
közzétett lendületes prolőgját szavalta szép értel
mezéssel. Kőszeghy Vilma alkalmi dalokat énekelt. 
Kellemes hangja bájos, közvetlen előadásában a 
közönség tetszését megnyerte, amiről az élénk 
tetszésnyilvánítás tanúskodott Szeretjük hinni, hogy 
szép hangjában máskor is lesz alkalmunk gyönyör
ködni. Békeffy Panni először egyedül, majd M ajor 
István főhadnaggyal táncügyességüket mutatták be. 
A jelenlevők szokatlan érdeklődése, mellyel a tán
cokat kísérték, az általános taps, mellyel táncukat 
honorálták, volt az elismerés a művészies fellé
pésért, mely még előkelő fővárosi színpadokon is 
megállotta volna helyét. Havas Rózsi Hubaynak 
„Madárdal a cremonai hegedűsből" c. művéből 
énekelt egy részletet a szakképzett énekesnő jártas
ságával és virtuozitásával. A szünet után Szcbenyi 
Gusztáv helybeli honvédszázadosnak tollából szár
mazott tábori jelenetet adtak elő a szerző, Nádas 
hadnagy és Major főhadnagy egy honv. önkéntes 
osztag bevonásával. A darabon megerzett a szer
zőnek közvetlen sok tapasztalása a harctéri élmé
nyekről, melynek hatását a szereplők ügyes inter
pretálása csak emelte. A darab cselekménye közé 
kedves, majd megható élőképek szövődtek a harc
téri helyzet elevenebb vlssxatttkröztetésére, Az élő
képekben a következőket lá ttuk : Mécsért Margit, 
Riesner M id , Teréz és Bözsi, Fehér Jolly, Baba, 
Benacsek Bella, Tóth Bözsike, Halmi Klárika, 
Angeli Katóka, Csomasx Lici, Kletzár Idus és Sárika, 
Répássy Mariska, Riesner And, Ifftsits Annus, Tóth 
IIus, Csomasx Katóban a színházi közönség régi 
kedves Ismerősével találkozott, aki szép szava- 
iauvB i iím cieiicn muizonyHutia, nogy tra to ics  
arra az elismerésre, mely minden fellépését kiséri.
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Közművelődés és
a tanítóegyesületek.

Felolvasás a Veszprémvárraegyei Alt. Tanítóegyesület 
• közgyűlésén.

Ha vihar tombol a szálas erdő felett, nem
csak a díszét: koronás pompáját tépi, nemcsak 
a sudárderekujzálfákat hajtogatja, tördeli, hanem 
megzavarja a rejtett bokorviíág csendjét is.

A világ legszebb erdeje az emberiség. Szál-, 
fái az öntudatos lelket s felemeiLfőt hordozó egye
nes emberderekak. Reája boruló koronás disz a 
kultúra s rejtett, békés, csendes helyei az iskolák.

E világerdő, ez embererdő fölött is vihar tom
bol. Országok, világrészek hatalmi, gazdasági érde
keiből áramlanak a gyilkos dühhel támadó ellen
tétek. Ez a vihar is hasogatja, pusztítja az em
ber-szálfákat, tépi, rongálja az emberiség kultúrá
jának szépséges értékeit s feldúlja a nemzet fészek- 
világának csendjét: az iskolát.

E világzavar eszmei mása az ős káosznak, 
melyből világrendszerek alakultak^ E sok értéket 
pusztító világégés népek sorsát forrasztja, a társa
dalomnak uj s higyjflk^ hogy boldogabb rendjét 
formálja, az egyéni, erkölcsi és szellemi értékelés
ben talán uj és igazságosabb felfogásokat erősít. 
A békéről álmadozók e forrongó idők méhéből 
uj világ születését várjuk, uj glóbust, melynek az 
emberiség boldogitásának rendületlen, öröktüzü 
akarata lesz a világító, melengető napja.

Ma még messzire esünk ettől az álomvilág
tól. Ma még láz gyullasztja az idegeket, kétségek, 
gondok feszítik az elméket, vágyak mellett keser
vek, bánatok sorvasztják a szivet, ma még a nem
zeti, a társadalmi, sőt a családi éleinek is minden 
hasznos együtthatója a háborús Vihar sodrában van.

Ma még mindenünk fái. Anyagi életkérdések 
zavarják a lelki életrendet. Ma még hiányzik az a 
termékeny lelkiállapot, mely a magasba szállásra, 
jövőt kereső eszmélésre hangol s amely a szellemi 
impressziókat szivárványoztató prizmán ereszti át, 
hogy színes sziporkázással hevítsenek, gondolato
kat, eredményeket termeljenek. ..

És mégis, bár paradoxon gyanánt hangzik, 
amit mondok, mégis úgy látom, hogy vannak egyé
nek, akik ma is, e vérzivatar hullamai, az anyagi 
szertefosztás csapásai közül is a jövő horizontján 
már uj korszak, uj eszmék villámlását szemlélik. 
Nemcsak szemlélik, hanem keresve-keresik, vagy 
talán . csak e^zménykereső lelki szemekkel oda- 
képzeíik, mert meggyőződésük, hogy az anyagi 
és szellemi értékek romjaiból uj világnak kell 
szüretnie.

Az égalf már rózsaszínben pirkad. Nem a 
feccsenő vér pirosítja, nem is a tűz, mely napjainkban 
politikai s világnézeti ellentétek indulataitól szítva 
kilobban a telkekből. — hanem a remény hajnal- 

mély már meggyőződéssé, a valósig

vér-
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A háborúból születendő uj korszak, az újra 
életműködésbe, hozott kultúrának, népművelődéi' 
nek, társadalmi nevelésnek is első szükséglete lesz 
a jó iskola s a  tanítók buzgó, lelkiismeretes mun- 

- kaja. S bár a mai idő — hiszen közmondás sze
rint : fegyverzajban hallgatnak a Múzsák* —  inten
zív kulturraunkára nem alkalmas; bár a tanítók 
ss, családjaik is a háborús zivatarnak megtépettjei: 
mégis a' magyar tanítóságnak lelke szinte ösztö
nös, állandó, mondhatnék szerves, tehát természe
tes öszhangban maradt a magyar közművelődéssel.

A magyar tanitóság köréből azok. is, akik a 
frontot jártak $ járják, azok is, 'akik' ajháborus 
terheket itthon hordozták, a tudásra éhes- szellem 
mohóságával' kutatják, mi lesz a jövendő korszak 
Közművelődési törekvéseinek vezérelve? Mely esz
mék jelölik, melyitik célhoz futó útjait a megszabott, 
zászlóra irt irányt mutató vezérelvnek'? Kutatja, 
hogy a mai korszak vezető társadalmi- s kultúr
politikai kérdései közül melyek illeszkednek a 
magyar népj megszentelt, történelmi, faji, nép
erkölcsi, nemzetállami tradícióihoz, kipróbált eszméi
hez s elveihez, hogy a múlt, jélen és jövő har
monikus, összeillő . ideáljainak szervesítése által 
egy uj ezredre alapozott erős magyar nemzeti ál
lam alakuljon. ' . ■

S araikor a magyar tanitóság a magyar köz- 
művelődés mezőin szemlélődik, látó szemmel látja, 
hogy a kultúra tulajdonképen szellemi geográfia: 
össze van forrva^a főiddel, a vidékkel, a népfaj- 

,  jal, a nép hagyományaival, erkölcseivel. Látja, hogy 
a magyar közmővelődés gyönyörű rónakép, amelyen 
gazdag vetésben reng a magyar búza, illatozik, 
színesedik, a magyar mezők démutkája és búza
virága, de amelyen szigetenkint, vidékenkint nem 
magyartáju, a színek és illat összhangját megrontó
idegen virág is nyílik.

Ez az észrevevés, ez a szomorú valóság, 
rójja a magyar tanítóságra a feladatot, hogy amikor 
a közművelődés munkájában apostoikodik, azt is 
figyelje, hogy vájjon az ő vidéke, az ő vármegyéje 
azonos része-e a tiszta, fajmagyárság érdekeihez 
kapcsolódó kultúrának, avagy talán az ő szükebb 
hazájában is találhatók fajra, nyelvre s talán érzésre 
idegen szigetek ? 'Vagyis a magyar tanitóság szem
szögében tükörképe kell Legyen a teljes magyar 
közművelődésnek, közvetlen működéseoen azon
ban éppen a helyt követelő tényezők okozta sajátos 
viszonyok folytán • a maga közelségére : helyére, 
vidékére, vármegyéjére kell első sorban figyelem
mel lennie. S mert a kultúrái szintáj még egy 
vármegye területén is lehet több részre szigetelt, 
amely körülmény azután a tanitóság kultúrái mun
káját is megosztja, változtatja egyénid, azért az 
egységes cél érdekében, hogy t. j. a nyelvszigetek
kel megosztott vármegye magyarrá leendő kultú
rája is a nagy, az egységes nemzeti közművelődésbe 
legyen beolvasztható: a tanítóknak erre az egysé
ges munkára egyesülniők, az irányelvek megálla
pítása, a siker, vagy a hibák és akadályok meg
ismerése végett tömörülniök keli. '

Ez a tömörülés állítja előtérbe a tanítóegye
sületek hatását, befolyásai a közművelődésre. Ez 
a nagy cél teszi a tanítóegyesületeknek, különösen 

.pedig a vármegyei tanítóegyesületeknek főfelada
tukká, hogy a várrtiegye közművelődésének intézé
sébe, irányításába szerves kapcsolódással befoly
janak. . ■ .

Hogy a „Veszprém vármegyei Á lt  Tanitó- 
egyesület“ ezt a közreműködő munkát részletei
ben miképen valósítja meg, arról ne tárgyaljunk.

. Ez’ a részlet-munka gondtalanabb, nyugodtabb 
lelkiállapotot igényel, mint aminő manapság a

• magyar tanítóság körében csüggesztő hatással ural
kodik. ' ■

A. I. Elnökségnek, amikor ezt a kérdést 
vitába vonta s csekélységemnek, amikor e kérdést 
tárgyalására vállalkoztam, nem a részletes bele
mélyedjél w f t  célunk. Inkább csak az általános, 
a keretet meghatározó elveket akartuk megjelölni, 
vagy talán még helyesebben azt a fényes jelen
séget kívántuk megrögziteni, hogy Veszprém vár
megye tanítósága, amikor a hazának s önnön magá
nak anyagi érdekeiről folytat tárgyalást (a tárgy- 
sorozatban szerepelt ugyanis a V il i.  hadikölcsön
•  1 tanítók anyagi ügye is), ugyanakkor fájó lelki 
sebeinek elfödésével, sok panaszra nyíló ajakinak 
öaszeszoritásával is előre néz a haza 
jövendőjébe. szemlélődik s habár
tervet készít, hogy b íkoht múltával
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Már jó néhány esztendeje, hogy lelkes férfiak 
vármegyénkben veszprémi központtal közművelő
dési egyesületed alkottak. Az egyesületnek szerény 
volt az anyagi ereje, de annál lelkesebb volt a 
vezetők buzgalma. Tagokat gyűjtöttek, tagságidij 
fejében naptár kiadványt küldtek s a magyarosítás 
végett idegenájku községekbe magyar imakönyéeket.

A vezetők ezt az egyesületet reformálni szán
dékoznak. A reformelvek között első helyen ál! az 
a törekvés, hogy a vármegyei közművelődési egye
sületet belsőleg hozzákapcsoljak mindazokhoz az 
intézményekhez, amelyek saját hatáskörükben hiva
tásszerűen is a közművelődést munkálják. E szerint 
a vármegyei közm. egyesület a vármegyei tanító
egyesülettel is kapcsolatot kíván létesíteni.

E kapcsolattaí a vármegye ‘ tanítósága az ő 
egyesülete, helyesebben az egyesület majdani k i
küldöttjei által közvetlen összeköttetésbe jut a 
közművelődési egyesület intéző szerveivel. Részt 
vehet a vármegyei kűltura irányításában, vezetésé
ben, különösen a .magyarosítás helyes alapon 
vezetendő munkájában. Kifejezett kérésével s szer
zett összeköttetéssel támogathatja a közm. egye
sületnek arra törekvő mozgalmát, hogy a vármegye 
a kulturális rendeltetésű alapok kamataival a köz
művelődési egyesület anyagi; céljait támogassa. 
Nagyobb a n # g i erővel nemcsak magyar könyvek, 
hanem magyar könyvtárak juthatnak mu magyaro
sítás alá vont s később a szín magyar községekbe 
is s az egyesület azokat a tanítókat, akik á ma
gyarosításban vagy egyéb kulturmunkában kiváló 
erdemeket gyűjtenek, nem borravalós adományban, 
hanem hivatásukhoz s a szerzett érdemhez méltó 
jutalomban tudja részeltetni.

Hogy a vármegye tanítósága ezt a befolyást 
közreműködésével érvényesíthesse, méltóztassék 
az előterjesztendő javaslatot elfogadni s végrehaj
tásával az elnökséget, illetve a választmányt meg
bízni. ’ » <

( Javaslat: :
Mondja ki a Veszprémvármegyei Ált. Tanító

egyesület közgyűlése, hogy : " ,
1. A Veszprémvármegyei Közművelődési Egye

sület reformtörekvései közül helyesléssel teszi ma^ 
gáévá azt az elvet, hogy a közművelődési egye
sület a vármegye minden kulturális intézményével, 
hasonlóképen a Veszprémvármegyei Ált. Tanító
egyesülettel is szerves kapcsolatot óhajt létesíteni.

2. Az összeköttetés megvalósítása érdekében 
a tanítóegyesület a maga kebelében közművelődési 
szakosztályt alkot. A szakosztály tagjai olykép 
választandók, hogy a vármegye két városa kettős, 
minden járása hármas képviseletet nyerjen. A szak
osztály elnökét, alelnökét és jegyzőjét saját maga 
választja s gyűléseit rendszerint a tanitóegyesületi 
közgyűlések helyén és idejében tartja.

3. A közgyűlés megbízza az elnökségei, hogy 
a közművelődési szakosztály elnökét s alelnökét
— ha egyébként nem volnának választmányi tagok
— a tanítóegyesület választmányi gyűléseire is 
meghívja. A közművelődési egyesület reformjánál 
pedig az alapszabályok olyan módosítását kérje, 
hogy a tanítóegyesület közművelődési szakosztály
nak elnöksége a közvetlen kapcsolat megvalósítása 
céljából a közművelődési egyesület választmányá
nak is tagja legyen.

4. A közgyűlés meghatalmazza a választmányt, 
hogy az alkotandó közművelődési szakosztályba 
felsőbb iskolák tanárai közöl is meghívhasson k i- 
választottakat. Ha a választottak a meghívást elfo
gadják, a szakosztálynak rendes tagjai lesznek s 
mandátumuk addig tart, amennyi időre a közmű
velődési szakosztály tagjait választották.

5. Meghagyja a közgyűlés, hogy a közmű
velődési szakosztály működése eredményéről a 
tanitóegyesületi közgyűlésnek évenkint jelentést 
tegyen. Ha a jelentés bizonyos kérdéseket köz
gyűlési határozattal kíván elintézni, ezek a pontok 
a közgyűlés tárgysorozatiba — természetük m i
volta szerint — akár önálló tételűi, akár indít
ványul felveendők.

6. A közgyűlés e pontozatok végrehajtásával 
az elnökséget és a választmányt bízza meg.

(Veszprém.) Q ublaa Lqjo*.
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A Kath. Tanítónők Órsz. Egyesületének 
közgyűlése Veszprémben.

A julius másodiki Mária-ünnepet Sarlós Bol
dogasszonynak nevezte el a régi magyar nép. 
Szent történeti tartalma és vonatkozása tudvale
vőleg a Boldogságos Szűznek látogatása szent 
Erzsébet asszonynál. Mind a név, mind a jelentés 
nagyon találóan alkalmazható arra a lélekemelő 
ünnepre, mely az ősi Veszprém falai között le
zajlott.

A szellemi étet munkásai, a lelki aratók és 
marokszedők gyűltek itt össze, hogy midőn szerte 
az oiszágban megpendül a kasza és fölcsendül a 
mindennapi kenyér zsoloásinája: ugyanakkor ők 
is kepébe rakják egyesületi életük egy évi mun
kájának gyümölcseit.

S hogy a Boldogasszony példájára Krisztussal 
a szivükben jöhessenek ez ünnepre: a katholikus 
tanítónők, előbb szt. gyakorlatokat végeztek és 
pedig őszben Budapesten, részben az angolkis
asszonyok helybeli vendéglátó intézetében, hol dr. 
Ernszt Sándor prelátus, orss. képviselő volt a 
vezetőjük. , - s

Dr. Rótt Nándor megyéspüspök azzal is k i
mutatta termékeny érdeklődését az egyesület iránt, 
hogy ju lius másodikának reggelén ő mondta a 
szt. gyakorlatokat záró szt. misét, mely alatt szt. 
beszédet intézett az .egybegyűltekhez és megál- 
doztatta őket.

qA  Exortációjában a főpásztór az oitáriszent- 
segről beszélt, mélyben a legfőbb tanítómesternek 
szive állandóan köztünk él és lüktet, hogy necsak 
példája, hanem ereje> is legyen azoknak, k ik őt 
ieövetík.

/  Az istentiszteletről szólván, megemlitendőnek 
tartjuk a meghatóan szép egyházi éneket is, melyet 

\Szanyi István énektanár vezetésével intézeíL erők 
produkáltak. •

fo n tb a n  tíz órakor kezdődött a kőzg^nés a 
díszteremben. Az elnöki emelvényen a püspök, 
jobbjait az egyesület elnöke, gróf Károlyi Gyuláné 
és balján alelnöke, Czechner Irma és titkára, Prágay 
Mária foglaltak helyet. A közönség soraiban ott 
láttuk az egyházmegyei s királyi tanfelügyeiőséget, 
Krániiz  Kálmán félsz, püspököt, Lányi Sándor dr.. 
kir. ügyészt, Jankovidi*Bésán Ejndréné grófnét s 
városunk tanszemélyzetének és intelligens közön? 
ségének örvendetesen nagyszámú képviselőit.

Dr. Rótt Nándor püspök elnöki menyitójában 
markáns és találó szavakkal kapcsolta bele az 
iskola nagyfontosságu munkáját azokba a nagy 
föladatokba, amelyek a legközelebbi jövőben reánk 
várnak. Azt a régi igazságot, hogy akié az iskola, 
azé a jövő, még.sohasem éreztük oly aktuálisnak, 
mint most egy uj jövőnek küszöbén, melynek 
perspektívái egyelőre még ismeretlenek. Csak azt 
latjuk, hogy azok a tényezők, amelyek a jövő k i
alakulásában tevékeny részt óhajtanak venni, szinte 
elemi erővel vetik magukat az iskolára, sőt több- 
rendbeli nepjólóti és közegészségügyi intézmények 
segítségével — pl. nyaralótelepek —  az iskolán 
kívül is a kezükben kívánják tartani a gyermeket.

Ennek láttára a hitvallásos iskola sem ma
radhat tétien. Üdvözli a megjelenteket, mint meg
bízható s egyik-másik tekintetben mindenkinél 
alkalmasabb munkásait annak a nagy munkának, 
melyet a hitvallásos iskola hivatva van végezni.

Prágay Mária titkári jelentése után Czechner 
Irma alelnök az egyesület célját fejtegette és nagy 
gyakorlati érzékkel mutatott rá azokra az utakra 
5  módokra, amelyeknek segítségével az egye
sület nemcsak számbelileg gyarapodhatik, de te
kintélyének belső súlyát is az iskolában és azon 
kívül, a kartársak és a hatóságok irányiban is 
növelheti.

Két pedagógiai előadást i® hallottunk. Sze
rencsés véletlen volt-e, vagy bölcs beosztás, nem 
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M. Zetnplényi Irén előadásában az egész 
gyűlést az ő igazi ősi fókusára, Krisztus Urunkra 
vezette vissza. Megmutatta, hogy Krisztus mily 
modern pedagógus. Hitünk két Sarkalatos tanának, 
az oltáriszentségről szóló dogmatikai s a feleba
ráti szerétéiről szóló erkölcstant tételnek, neve
zetesen szí. János evangéliuma 6. fejezetének és 
az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédnek 
kapcsán megmutatta, hogy még a Herbart-féle 
Formalstuíen-tétel is mind a hat részében meg
található az isteni mester módszerében, melynek 
értéke tehát örök és elvitázhatatlan.

özv. Károlyi Gyuláné elnök élt a végszóval. 
Nagyon uj, nagyon megkapó gondolatot pendített 
m^g. Csak úgy, m int m ikor egy mester, egy vér
beli mester ül a zongorához és néhány akkordot 
üt rajta: már a kévésén is megismerszik a mű
vészi eró és készség. Az elnök rámutatott arra, 
hogy igazi idealizmus nem igen képzelhető el 
ugyan ott, ahol minden erőt abszorbeál , a létért 
való küzdelem, de ott sem, ahol egyáltalán nem 
kell küzdeni a létért. Ez( nagyop igaz. Nem sze
retné, ha az egyesület s»'még általánosabban: az 
egész magyar tanítóság csak anyagi ambíciókat 
ismerne, csak hadd kelljen küzdenie, mert a küz-S 
dés élet, a küzdés haladói.

A püspök köszönő szavai és a Himnusz el- 
éneklése után a közgyűlés végétért.

A közgyűlés délutánján az egyesület tagjai 
Kránitz püspök ur kalauzolásával megtekintették 
a várhegyet és a székesegyházat. Onnan a püspöki 
udvarba vofiultak, hol Prágay Mária titkár kö
szönte meg á püspök meleg szeretetét, melynek 
emléjkét csak úgy viszik el innen az ország min
den részébe, ahogy egykoron a Dunántúlról áradt 
a kereszténység az egész országra.

A magas házigazda páratlan szeretetreméltó- 
sága uzsonnával is kedveskedett a megjelenteknek, 
k ik bizonyára a legszebb benyomásokkal egészítik 
ki azt a lelki hasznot, melyet a szentgyakorlatok
nak, meg a közgyűlésnek’ köszönhetnek.

Dr. Magyarász Ferenc.

Katonai sportünnepély.
M últ szombaton vagy háromezer néző jelen

létében folyt le a tart. tisztiiskolának és legény
ségnek a honvédnapokkal kapcsolatos sportünne
pélye, ámbár a borult idő sokakat elriasztott a 
megjelenéstől. Már a kora délutáni órákban va
lóságos népvándorlás indult meg a pótzászlóalj 
gránátdobó- és tornatere felé, a márkói útra.

Az ünnepélyt a tart. tisztiiskola felvonulása 
vezette be, melyet az önkéntesek szábadgyakor- 
latai, csukló- és fegyverforgató gyakorlatai követ
tek. Az önkéntesek precíz, katonás tartással és fe
gyelmezettséggel végrehajtott gyakorlatai nemcsak 
a laikusokat, hanem a katonanézőket is valóság
gal elragadták.

Ezek után rendezték az egyéni versenyeket.
Volt 100 méteres síkfutás, 4 X  100 méteres sta- 
fétafutás, barcsiért akadályfutás teljes felszerelés
sel, kézigránátdobás ugyancsak egyéni versenyben, 
gyakorló kézigránátokkal, szertornagyakorlat több 
cs<3portbBO,

A tréfás számok: tornajátékok, a pótzlalj 
zsákfutók és 

nézőközöl
’V i t i=áilc

terén is méltó utóda 
küzdő régi gárdának.
5 2. századának válo- 

mutattak be. Szép, len- 
iráni való szerctetü-

csebb 
bemu-

igazári hálás lehet a 
a

keretei között
! VOit SZÍ- 

8 honvéd) álló
bocsíjtani, A pa-

I ismertette Exwtáfl
A sstft átlássál

A drótakadály hatalmas detonáció kíséreté
ben darabokban repült p magasba. A még go- 
molygó füstfelhöben rohánt most előre a roham- 
járőr, néhány éles kézigránát dobása után bero
hantak az ellenséges állásba és kezdetét vette a 
felgöngyölítés kézigránátokkal. A hatalmas robba
nások, a sürü füst, a kicsi!Sanó acélsisakok igazán 
idegborzongató érzést váltottak ki a szemlélőkből, 

*na meg egy-két kósza repeszdsrab vijjogó sivi
tása egészen harctéri benyomást keltett.

Ezután á dijak kiosztása következett! A d i
jakat néhány derék, ihazafias^kereskedőnk és ven? 
déglősflhk adományozta. A dijak kiosztására a ren
dezőség az ünnepélyen megjelent dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök urat . kérte fel. A megyéspüspök 
emelkedett hangú, félékhez szóló és megszivle 
leadő szavakat intézett az ifjúsághoz • s egyben 
tolmácsolta |  város közönségének háláját és kö
szönetét Weidner-Diesel * Ernő ezredesnek és a 
rendezőségnek, hogy ilyen szép és tanulságos él
vezetet szereztek az Ünnepély létrehozásával és a 
látottak bemutatásával. Ismételten hangsúlyozta, 
hogy a látottak még közelebb hozták a polgár
ságot a katonasághoz s büszkeség és megnyugvás 
töltheti el minden igaz magyar hazafi lelkét, ha 
látja, hogy a nemes hév, a szorgalom és alapos 
előkészület még mindig jellemzi, a fiatal, a leendő 
tisztikart. '

Weidner-Diesel ezredes megköszönte a me.- 
gyéspüspök szép szavait s a pótzászlóalj tisztikara 
és legénysége háláját tolmácsolta Öméltósága meg
jelenéséért, ami által az ünnepély erkölcsi sikeré
hez hozzájárulni kegyes volt. A rendezésért elis
merés illeti elsősorban Schlemmer Ödön száza
dost, a tart. tisztiiskola parancsnokát, Szulacsik 

'Lajos századost és a .beosztott tiszteket. |

élután fé l 7 órakorvásárnál
Angolkisasszonyok intézetének templo-

H  I  K  E  K .

— Püspökünk távol. R o tf Nándor dr. me
gyéspüspök csütörtökön Budapestre utazott, ahon
nan a hét végén tért vissza székvárosába.

— A veszprém i O ltá re g y le t havi szent
óráját f. hó 7-én, vasárnap délut 
tartja az
mában. Az egyesület vezetősége ezúton is kéri a 
tagokat, hogy minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek.

— A p iaristák nagykáptalanja. A  ma
gyarországi piarista-rendnek f. évben lesz a nagy
káptalanja, amely f. hó 8-án veszi kezdetét. A 
nagykáptalanban az egyes rendházak kiküldöttei 
meghallgatják a rend legutolsó hatévi életének 
történetét, mely után megválasztja a rendi összes 
vezetőket. A veszprémi ház képviseletében a rendi 
nagygyűlésen Laezkó Dezső házfőnökön kívül 
U tán  Gergely és Babos Dezső tanárok vesznek 
részt, m int a veszprémi rendház választott k i
küldöttei.

— Háziezredönk köszöneté. Gróf Festetics 
Pál v. b. t. t. főkamarás dégi nagybirtokos 2000 
K-t, gróf Jankovics-Bésán Endre giczhathalmi nagy- 
birtokos 2000 K-t, gróf Cziráky György kenyéri 
nagybirtokos 1000 K-t adományoztak özvegy- és 
árvaalapunk javára az uradalmaik cselédségéből, 
a község és járás lakosaiból sorozott és jelenleg 
a tábori ezrednél harcoló 31-es honvédek élete 
biztosítására. Ezen nagylelkű adományokért a m. 
kir. 31. honvéd pótzászlóalj parancsnokság őszinte 
köszönetét nyilvánítja.

— FőispAfri t itk á r. Rappert Rezső dr. fő-
íspáni titkár lemondásával megüresedett főispánt 
titkári teendők ellátásával a belügyminiszter ideig
lenesen Kenessey Zoltán dr. vármegyei aljegyzőt 
bízta meg.

— Hangverseny. Az Orsz. Tanítónői Egye
sület keddi közgyűlése alkalm ából' ugyanaz nap 
estén kitünően sikerült művészi estély volt az 
Angolkisasszonyok dísztermében. A hangverseny
c S r  ra ^ ó d iá jlt^ te z o tta ^ é n y e s  tudással, tüne

ményes teknikával, m fly te í elmélyedéssel. Kész

szép volt Az anyaszentegyház című allegorikus 
színjáték öt képben Szereplők vrutak: Fiksz Ilona, 
GácSer Gizella, Huszár Margit, juraszek Mária, 
Janovics Maliid, Riesz Anna, Sziavicsék Márta és 
Karoiin, Sebestyén Ilona és VégbelyX Erzsébet. 
Meleg taps volt ledves játékuk őszinte jutalma.

— Ügyvédi prakszis. Rainprecht Antal dr. 
volt főispán lemondásával kapcsolatban Rappert 
Rezső dr. főispánt titkár szintén beadta lemondá
sát, melyet a, .belügyminiszter elfogadott. Ruppert 
Rezső dr. a' volt főispán oldala mellett derék 
munkát végzett. Nagy munkabírással, még több 
odaadással, ügyszeretettel látta el teendőit. Most 
tetterejét magán prakszisában fogja kifejteni, ameny- 
nyiben ügyvédi irodát n y it

— Szerkesztőváltozás. A Győrben meg
jelenő Dunántú li Hírlap  jul. 1-én szerkesztőt cserélt. 
Harsányt Lajos, a kitűnő tollú író vette át a lap 
szerkesztését. ♦

— A ciszterci rend"személyi elhelyezése 
az 1918/1919. isk. évben. Dr. Békefl Rémig apátur 
ő méltósága most adta ki a ciszterci rend személyi 
elhelyezését a következő tanévre. Az uj dispozi- 
cióból a következő adatokat vesszük k i : A zirczi 
konventbe kerülnek — az összes tábori lelkésze
ken kívül — Kostyelik Kajetán nagyteveli lelkész 
házgondnoknak, Gimesi Nándor hitoktatónak, és 
az ujmisések közül Varga V irg il s. számvevőnek, 
Kiihn  SzaniszlÓLapáti jegyzőnek és szertartónak. 
Sebestyén Guidó Zirczen, Horváth Szaléz pedig C~ 
Innsbruckban k'észfll szigorlataira. Djr. Motz Atanáz/ 
nagyesztergári lelkész és noviciusjaríar lett, A szent
gotthárdi és székesfehérvári hátban nincs változás.
Az egri konventbe kerül Párkányi Norbert Pécsről 
és Tóth Ágoston ujmisés, h. tanár és a növen
dékek prefektusa. A pécsi rendházba kerül Katona 
Bernardin Egerből, Révész Amadé dr. Zirczről és 
Schuy Gílbert dr. v. tábori lelkész. Baumgartner 
Alán dr. házgondnok lett. Bajára Cser Cézár u j
misés, Budapestre a Bernardiumba Véghetyi Zoltán 
ujmisés, a sz. Imre-főgimnáziumba Koronczy Teofil 
Egerből és Csonka György ujmisés kerül. Vass 
Krizosztom Zirczről nagyteveli lelkész lett s Varga 
Bennő ujmisés előszállási s. lelkész.

— O lvasóinkhoz! Olyan tartalmú cikkek s 
tudósítások halmaza miatt, amelyeknek későbbi 
közlése érdekességük kárával történhetnék, —  a 
múlt számunkban megkezdett tárca végét jövő 
számunkra kellett halasztanunk. Ezért a kény
szerűség okozta mulasztásért a szerzőtől is, o l
vasóinktól is szives elnézést kérünk.

— A városi tisztviselők ruhasegilye. A 
belügyminiszter értesítette a trvhatósága s r. t. 
városokat, hogy tisztviselőik részére ez évre ruha
segélyt folyósít. A segély annyi, mint az állami 
tisztviselőké. . <■

—- K irándu lás . A kath. tanítónők országos 
egyesületének tagjai Veszprémben tartott lelkigya
korlatuk és közgyűlésük után szerdán a Balatonra 
kirándulást tettek. Balatonfüredről gőzhajón Sió
fokra utaztak, elgyönyörködve a magyar tenger 
szépségein. Csütörtökön a hajnali vonattal tértek 
vissza a fővárosba. Itt időzésük alatt hisszük, hogy 
megszerették városunkat s más alkalommal is fel
keresnek bennünket

erdőwester. Esterházy Jenő gróf

szerint katonái szolgálatot teljesít.
Kert&nnepély. A honvédnapok egyik

a vasárnap délután 4 órakot 
is. A leleményesség és 

vurstlivá 
ö lt  ott mindenféle

confetti- 8 szerpentincsata és 
néző és élvező ember, 

mindennek, de nem is csoda,

program raját ké
megtartott ke 
szorgos kezek 
varázsolta a
jó étel, ital,
ezer meg ezer 
Nagy keletje
hogy még a zöld gályák is elfogytak, hisz annyi 
szép asszony és leány buzgólkodott, fáradozott 
friss jókedvvel, hogy mindenki jó l érezze magát. 
Minden sarkon egy-egy banda húzta a sziw idá-

alatt nemcsak a szivek otvadoztak, hanem az er- 
’ is. Mintha csak Karnevál hercére tetent
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iák. és segédkeztek: Beöthy Dezsőné, BökroSsy 
jenőné, Czell Sándorné, Csolnoky Mariska, Er
délyi Ignácné, Erdős Béláné,J1angay Gézáne, Ko- 
csuba Emilné, Kukoreily Nándorné, Lányi Sán
dorné, Löffer Jenőné, Pesty Károlyné, P iilitz  Ár- 

- minné, Pintér Abdámé, Popper Sománé, Schandl 
Gézáné, Schatzler Istvánné, Schiller Samuné, 
Sehlemmer Ödönné, Sikióshé, Silbersdorff Fe- 
rencné, Tenczlinger Józsefné, — Angeli Kató, Bé- 
keffy* Panni, Benacsek Izabella, Beöthy Katinka, 
Beivél Ind , Breuer Sári, Czell Bella, Csapó-nővé
rek, Csomasz-nővérek, Csiszár-nőverek, Deulsch 
Manci, Gyenes-nővérek, Hangay-nővérek. Haidek- 

■ kér M aliid, Halmi Klára, Illés Márta, Kőszeghy- 
nővérek, Kukoreily Kató, Löffer-nővérek, Oblatt- 
nflvérek, Parragh-nővérek, ^erezel Mária,x Robi- 
csek-nővérek, Répási Mariska, Reé-nővérek, Schil
ler Ilonka, Schatzler Luci, Steiner Elza, Tóth- 
rwvirek. Dicsérettel kell megemlékeznünk a pom
pásan sikerült ünnepély rendezéséért a „vigalm i 
bizottságról. Különösen Kovács, Kálmán és Sze- 
benyi századosokról, akik az előkészületek sok
oldalú munkáját fáradhatatlan odaadással végezték.

— Já rás i tű z fe lflg yé lő . Dr. Bibó Karoly 
alispán Viz Ferencet, a pápai tüzoitótestfilet kitűnő 
parancsnokát a pápai, járás északnyugati kerületére 
járási füzf el ügyelői teendőkkel bízta meg.

—  É le lm ezés i b izo ttsá g  gyű lése . A vá
rosi élelmezési bizottság a héten ülést tartott, 
amelyen dr. Horváth Béla h.-polgármester elnökölt. 
A tanács 1000 drb. birka vásárlására kért és ka
pott ajánlatot. Az esős időjárás a legelőt meg
javította s így remélni lehet, hogy néhány hónapi 
legeltetéssel a birkákat javítani s az árt a nyerendő 
súlytöbblettel olcsóbbitani lehet. Kimérésre csak 
október felé kerülne sor. Az élelmezési bizottság 
a birkavásárlást helyeselte s ennek alapján a ve
zetőség az üzletet megkötötte. Hasonló megbízást 
adott a bizottság Ötven, drb. szarvasmarha vásár
lására is. — A bizottsági tagok a közönség ne
vében arra kérték a vezetőséget, hogy a sertéshús 
fejkvótáját emelje, illetve, hogy a hármas tagú 
családnak k-.-nál több húst juttasson. A he
lyettes polgármester szívesen megígérte, hogy 
számítások után ezt a kívánalmat teljesíti. Való
színű, hogy a mostani háromféle részesedési mó
dozat helyett négyet állapítanak meg. A helyettes 
polgármester a bizottság kérésére azt is megígérte, 
hogy a hatósági szék előtt látható csoportosulás 
megszüntetése végett a zsirkiosztást a husmérésíől 
elválasztja s a vezetőt korábbi üzletnyitásra köte
lezi. A hatóság személyes természetű, való esetek
kel bizonyított panaszok orvoslásit is megígérte. 
Ha nem lenne sikere, akkor ezzel az üggyel a 
nyilvánosság előtt foglalkozunk.

— H ősi h a lá l. Antal László joghallgató, 
főhadnagy, a veszprémi főgimnázium jelesen érett
ségizett volt növendéke jun. 19-én, amint zászló- 
alját az olasz fronton ütközetbe vitte, ellenséges 
golyótól találva súlyosan megsebesült s jun. 22-én 
hősi halált halt. Temetése 24-én Codroipoban v o lt 
A hős négy év alatt minden fronton megfordult 
s öt szép kitüntetés tulajdonosa volt. Végtelenül 
kedves és szimpatikus egyénisége miatt, akivel 
csak érintkezett, mindenki szerette. A hősi halott
ban A nta l István tekintélyes enyingi birtokos 
egyetlen fiát, Antal Lajos somlyóvásárhelyi plé
bános pedig unokaöccse! gyászolja. Holttestét a 
család meghozatja.

— E rd e i ünnepé ly. A hajmáskéri cs. és 
kir. hadifogolytábor altisztjei f. hó 7-én vasárnap 
d, u. 3 órakor nagyobb szabású erdei ünnepélyt 
rendeznek a hadi özvegyek és árvák alapja javára. 
Az ünnepély védnökségét Sommer Emilné urhölgy, 
elnökségét pedig Somogyi Lajos százados vállalta. 
Beléptidij 2 korona, melyet teljes egészében a 
jótékony célra fordítanak,

— A Belvárosi Modern Színpad vendég- 
Já téka  ju lius 3-án a honvédnapok után »  zsúfolt 
há? előtt fo lyt le. Mösorukbói messze kiemelke- 
aett oe lio  enetee

■« miatt
/fnrxLiíXt?

minden '
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emberében az asszony szerepet játszotta eleven, a 
lehetetlenséget is szinte elhitető erővel, Partnerei 
a sokoldalú s m indig belső értékre törekvő Bá- 
nóczi, Bánócziné és Pethő Atilla szintén jók vo l
tak. A többi szám, legnagyobb része a kabarék 
bevált receptre készült árujából került ki.

— Károly-gyermekek nyaraltatása. A 
város elhatározta, hogy harminc gyermek nyaral- 
tatásának költségét vállalja. A tanács a gyermekek 
nyaraltatását a helybeli gyermekinenhely köteléké
ben kívánja megoldani. Erre vonatkozó ajánlatát 
s kérelmét már áttette dr. Cseresnyés József igaz- 
gatóföorvoshoz, aki-ennek az ügynek hat várme
gyei s három városi trvhatóság területén kormány- 
biztosa. A város az élelmicikkefcet természetben 
bocsájtja a nienhaty rendelkezésére.

i — TanitógyŰlés. A veszprémi ref. tanító 
egyesület f. év julius hő huszonnegyedikén délutátt 
Veszprémben, a ref. egyházközség tanácstermében 
közgyűlést, tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. A tanítók anyagi helyzete: Bott Miklós. 3. Meg
emlékezés Németh Gerő kartársunkról: Szabó Károly. 
4. Értekezés: Tálos, József. 5. Pénztári számadás: 
Gulyás Ferenc pénztáros. Q^Jnditvínyok. t

— Vármegyei beszerzési csoport A
„  Veszprém vármegyei Általános Tanító Egyesület4 
elhatározta, hogy megalakítja Veszprémvádnegyei 
(vidéki) Tisztviselők (közalkalmázottak) BaRerzési 
Csoportját. A vidéken lakó tisztviselők csekély 
számuknál fogvá községenkint csoportot nem ala
kíthatnak és igy a központok által kiutalt szük
ségleti cikkekhez nem juthatnak hozzá, z— Szét
osztó állomások a nagyobb községekben lesznek. 
Beléphetnek: tanítók, papok, jegyzők/ orvosok, 
gazdatisztek, erdészek, postások, szóval nfinden 
tisztviselő; dijnokok, altisztek, csendőröfei--péfjz- 
ügyőrök és hivatalszolgák, tényleges szolgálatban 
■állók és nyugdíjasok. Az alakúlő gyülés-f. évi ju lius 
hő 11-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz 
Veszprémben, a Korona-szálloda sörcsarnokában. 
Minden családfő a bejelentett tagok számára való 
tekintet nélkül egy szavazatot képvisel. Az előzetes 
költségek fedezésére minden bejelentett személy 
után egy korona postautalványon az alakuló gyűlés 
megkezdéséig, Balassa Kálmán ref. igazgató-tanító 
címére Veszprémbe, az aláírási iv pedig Göndör 
Ferenc kir. s.-tanfelügyelőhöz Veszprémbe küldendő. 
Sokan szükségesnek tartják, hogy a „Hangya® 
szövetkezettel kapcsolatosan alakuljon egy köz
ponti fogyasztási és értékesítő szövetkezet. —  A 
beszerzési csoport alakuló gyűlése után, ha elég 
jelentkező lesz, azt is megalakítják.

—  A K á ro ly -g ye rm e ke k  és a g a líc ia ia k . 
Zirczen Péter-Pál napján délelőtt népgyülés volt, 
amelyet dr. Magyarász Ferenc plébános hivott 
össze avégből, hogy illetékes helyen a galíciai, 
menekültek sürgős visszatelepítését kérjék. Zircz 
községben még m indig 63, a járásban 412 me
nekült éli világát. Semmit sem dolgoznak, de az 
ottani szegény lakosok megélhetését módfelett 
megnehezítik. Dr. Magyarász ' plébános egy kér
vényt terjesztett be, melyet fölül hetvenen írtak 
alá s melyben kijelentik, hogy noha szives sze
retettel várják az ide elhelyezendő 71 „Károly- 
gyerm ek'-e t: addig egy osztrák gyermeket sem 
fogadnak be, amig az osztrák kormány a galí
ciaiakat haza nem szállítja.

—  A m ozgósztaház m űsora. A veszprémi 
Apolló mozgószinház jövő heti műsora: Ma, va
sárnap a Titkok szövetsége 4 felvonásos dráma 
kerül bemutatásra. Hétfőn, szerdán és pénteken 
nem lesz előadás. Kedden a Lemondás c. dráma, 
csütörtökön pedig az Egy asszony, három fé r j  c. 
4 felvonásos vígjáték kerül bemutatásra. Szom
baton 4  boszu fö ld je  c. 4 felvonásos dráma zárja 
be a jövő hét műsorát

polg. ható
családjaitól a 
levő legény- 
. hatóságok- 
Icet okozván 
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— Zenemű. Lengyel László Béla, az uj de- 
vecseri kántortanitónak „Három szál fehérszegfü* 
címen három hangulatos magyar dala jelent meg 
Rózsavölgyi és Társa kiadásában. Kapható Vesz
prémben Fodor F. kereskedésében. Ára 4 K.

— Dohányjegy. Pápa város tanácsa be
hozza a dohányjegyet az üzérkedés és vissza
élések miatt. Minden 18 éven felüli férfi, aki ál
landóan Pápán tartózkodik, minden dohányszét
osztáshoz egy utalványra tarthat igényt. Ezen fel 
lesz tüntetve az igényjogosult neve, továbbá azon 
dohánykisárus neve, akitől illetményét feltétlenül 
és minden körülmények között meg kell kapnia, 
valamint azon szivar, pipadohány, cigarettadohány 
vagy cigaretta mennyisége is, mely szétosztásból 
egyénenként jut. Az utalványokat az élelmezési 
iroda hozza forgalomba, 20 fillé r kezelési költség . 
ellenében. A "dohánykisárus a dohánygyártmányt 
csakis a város utalványára adhatja el. Ellenőrzés 
végett a kisárus köteles a nagyárustól kapott jegy
zéket minden beszerzés után a tanácsnak bemu
tatni. A városi hatóság a dohánynagyárus bejelen
tése s az előbb emtitett jegyek bemutatása alap
ján utalja ki a dohánygyártmányt. A szabályok 
ellen vétő árustól az engedélyt megvonják. Ha 
égy 'árus sem maradna, akkgr a dohánycikkeket 
a város árusítja. '

— Szarvasmarha rekvirálás. A harmadik 
szarvasmarha rekvirálásnál Veszprémre 24 marhát 
róttak ki. A gazdák gyűlést tartottak s elhatároz
ták, hogy az állatokat vásáron megszerzik s a 
maximális és a fo rg a lm i-á r közti külörtbözetet 
önnönmagukra, állataik sulyúierayiségének ará
nyában kivetik. A hatóság ezfX iva ta los megob 
dási módozatnak nem ismerte eh A gyűlés hatá
r o s á t  azért átküldte a gazdakör vezetőségének. 
Ha a tervezett megoldás neth sikerül, akkor a 
rekvirálást az'előző eljárás szerint foganatosítják.

— T űzifá i A tisztviselők tüzifabeszerzési 
csoportjának a város a veszprémi püspökségtől 
vásárolt 580 ürköbméter tűzifát átengedte. Ebből 
a tűzifából minden veszprémi lakos kaphat. Je
lentkezni lehet Göndör Ferenc kir. s.-tanfelügye
lőnél (jeruzsálemhegyöovoda) naponta d. u. 1—-2 
óráig. Most kevert (cser-, bükk-, gyertyánfa) do
rongfa1 kerül kiosztásra. A fa a veszprémi vasúti 
állomáson megtekinthető. Egy ürköbméter ára a 
rakodóhelyen 60 korona.

— Cukor. Még mindig késik. A hatóság 
úgy segített a bajon, hogy a tartalékot szétosz
tatta. Akiknek jutott, azok megkapták a részüket, 
a többiek várhatnak. Úgy halljuk, hogy a gyár 
elindította már a befőzési cukrot is. jó  lett volna 
légivasutra bízni, hamarabb ideérne.

— C ipő. A várósi közélelmezési hivatal 
egyre gyűjti a cipőre jelentkezőket. A város ts. is a 
bőrt néhány cipésziparosnak utalta ki, akik az uj 
cipőre jelentkezőket sorrendben szolgálják ki. A 
városi talpaló is készít uj cipőket. A jegyeket csak 
akkor adják ki, ha a jelentkezők igényjogo
sultságát a népruházati kirendeltség felülvizsgálta.
E hivatal vezetője Bokrossy Jenő v. főmérnök.

— Zöldség. Az esőzés ugylátszüc hajtja a 
zöldséget. Pénteken már a szerződéses pápavf- 
déki uradalomból is- szállítottak nagyobb mennyi
séget. A piacon adták el, nagy keresletnek Ör
vendvén minden szeme, darabja. Vo lt is  érte 
könyökverseny. Újabban egy vaggnn zöldséget 
küld ez a Gestettler jc-.ö-fole fo i^ izdaság. A 
varos, hogy az eladás: :k gkön 'iy i’ -.c, az aí.'.p;:- 
ványi épület egyik h . ’Gség:'. m !y ,i 
nyílik, szándékozik megszerezni.,/ r ; r  :s:?á'í 'yé"L

— Közős szérű, 'ősziucuipc:: a G .-g i.J  
két szérűre takarodnak. A ".igyuhb gazdaság 'k 
most is saját szérüF'«'rty.;ket has?íiáiii.njjk.’ A 
szérűket éjjel-nappal őrzik A katonai segít
séget óhajt erre ígéir. mert p o 'g in
épkézláb emberekre az. s e> psósi munkám,
van égető szükség.

— Rum és szesz. A k-umu:.- -m ??.-> 
szeszt utalt ki polgári f..gi í - z h k -.i a t.„ i,u tv h  
Ságoknak. Ebből 4 0 ' s n — m kés/it-n rk  s , s ,
..........................M. A j c tö .i/üo ti rum egynegyedei

sz-v.'fkr/i-i, k s miiniuRei.'.s- 
f.i»v>.g\» J rt .i korláto t 
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— Derék község. Bakonylamási község Is 
önként ajánlott föl gabonát, hogy a katonai rek- 
virálást elkerülje. Most a község Fadgyas Gyula 
jegyző indítványára elhatározta, hogy a felajánlott 
gabona árát a község hős halottjainak emlékét 
megörökítendő mö javára fordítja. Az ilyen szép 
tett minden dicsérő szónál szebben beszél.

— O lcsóbbá  te sz ik  a fehérnem  Q tisztitást. 
Az Orsz. Árvizsgáló Hivatal utasította a gőzmosó
gyárak szövetségét, hogy olcsóbb árakat szabjon 
,a fehérnemütisztitásra. Az utasításnak már is van 
hatása, mert a fővárosban alább szállították a 
mosás árát. Itt az ideje, hogy a veszprémi árvizs- 
gálóbizQttság is megalakuljon s egyéb sürgős 
teendői köze sorolja a helybeli mosodák árainak 
megvizsgálását is. Az ár is magas, a ruhát is 
összetépetik, holott a beszerzés majdnem lehetetlen. 

R e n d ő rb iró ság  a B a la ton  m entén. A
kormány leakarja törni a horrib ilis ételárakat a ' 
balatoni fürdőkben. A következő, példaképen kö
zölt árak ki is hívják a .hatalom megtorló intéz
kedéseit: húsleves 150,^ tészta 4 20, húsétel 16, 
egy .adag vaj 3’50, sajt 4, kristályvíz 2‘50 korona* 
Néhol még drágább. Ügy. -halljuk, hogy a köz- 
élelmezési miniszter tárgyalást folytat' a belügyi 
kormánnyal rendőrbiróságok felállítása érdekében. 
A  rendőrbiróságok székhelyéül Siófok, Balaton- 
füred, Keszthely és Fonyód vannak kiszemelve. 
Persze mindegyiküknek meglesz a maga körzete. 
Ezek az árdrágítók felett gyorsan és szigorúan 
ítélkeznek. •

— Pályázat n ő i gazdáság i isko lá b a . Az 
OrSf. .Hadigondozó Hivatal, középfokú női gazda
sági és kertészeti szakiskolában tizenöt internátusi 
helyre pályázatot hirdet. Az iskolaév szept. 1-én 
kezdődik. Az intézet Budapesten van. Telvesznek 
polg. vagy más középiskola hat osztályát végzett 
s 16-ik életévüket betöltött, középosztályhoz tar
tó ié  a ll^ lm as leányokat, első sorban hadiárvákat 
s 30 évnél nem idősebb hadiözvegyeket. A tan
folyam három éves. Elvégzése után a tanulók 
kertész-oklevelet kapnak. Bennlakóul felvett árvák 
s hadiözvegyek felvétele, oktatásaés eltartása vagyon- 
ialanság esetében ingyenes. A pályázati feltételek 
megtalálhatók a Tiiv. lap jun. 19-iki számában s 
Veszprémben a városházán kifüggesztett hirdet
ményben. Felvilágosítást ad a Hadigondozó vesz
prémi népirodája is a vármegyeházban.

—  F ü rd ő k  versenye. Manapság nem abban 
versenyeznek a fürdőhelyek egymással, h o g y . a 
közönség kiyánalmait minél teljesebben kielégít
hessék, hanem a drágaságban. A balatoni fürdők 
között ebben a hírhedtségben Siófok vezet, vízi- 
tornyának magasságával megelőzvén ételárban 
Balaton fűredet is. A lapok ezt annak tulajdonítják, 
hogy a balatonfüredi főszolgabíró ellenőrzi az 
árakat. H it  Siófokon?

—  M enürendszer. Azt hirdetik a fővárosi 
újságok, hogy országszerte életbe léptetik a ven
déglőkben a kötelező menürendszert Vége lesz 
tehát a több fogásból álló lakmározásnak, amelyet 
persze csak a hadigazdagok zsebe fedezhetett. A 
rendelet büntető szankcióval lesz ellátva, A ven
déglői koszosok szívesen várják ez érát, amely
ben bizonyára az árakat is mérsékelik. A rendelet 
hatályát a fürdőkre is kiterjesztik. Egyes városok
ban, pl, Kaposváron már a képviselőtestület szor
galmazza a menürendszer behozatalit.

—  P arádés kocs isö ltö n y  művészi kivitel
ben kalappal együtt e ladó  Németh Károly szabó- 

i a Korona-szálló átellenében.

i - S z a n a t o r i u m S X ,
szülészeti cs belgyógyászati 
szander és vizgyógytntézei. 
troíógiai laboratoriuw. Vér-

A QZBBKBSZTŐSÉO Ü ZEN ETE.

Zichy-liget.

Nem piszktt, teljesen szagtalan. Kis tégely 
3 kor., nagy tégely 5 kor., családi tégely 
9 kor. Hozzávafo Borúk* szappan 5 1
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A n ya ftöny^ l k ivonat.
SzQ ietO r. *

1 Galambos József uradalmi cseléd és. Hadnagy 
Terézia fia István r. k. - Stefanics István cipész
segéd és Sebestyén Klára leánya Ilona séf. — Csiger 
Erzsébet háztartásbeli leánya Erzsébet ref. — Postasy 
Gyula fodrásziparos és Veszíróczi Gizella fia János 
Béla László r. k. — Szabó János íöldmives és Morvát 
Mária fia Gyula r. k. — Czicza Imre íöldmives és 
Horváth Anna .fia Imre r. k.

Ü s lá lO Z ÍB . , ' ‘

Hősi halált halt katonák:
• 1917. jun. 27. Ökrös Zsigmond népi. a m. kir.
29- gy-e.-ben ref. 19 éves. — 1917. aug. 27. Szoják 
Jápos népf. a cs. és kir. 4. vártüzérezredben r. k. 21 
évés.— 1918. fet?r. 11, Lázár István népf. a m. k. 
7. tábori ágyusezredben r.< k. 18 éves.

Morgai Erzsébet Máriá r  k. 4 éves. — Kecsár 
János íöldmives r. k. J6 éves. — Csóka Lajos r. k. 
4 éves. — Dobánszky Mária r. k. 11 hónapos. — 
Galambos István r. k. 16 napos. — Görzsönyi Jóksefné 
Pillér Rozália napszámosnő r. k. 63^ves.

-• HAzasság.
Feitinger György kocsis r. k. és Varga Anna 

(özv.) r. k. — Jámbor József máv. hivatalnqk r. k. 
és Bognár Izabella Mária tornatanárnő r. k. %

Uj és használt
f e g y v e r e k e t ,  

pisztolyokat ad és vesz, 

javításokat S zem erey  Ján o s
elfogad ' fegyverkereskedő, Veszprém

3 szobás ház nagy kerttel
eladó. Bővebbet: Cser Juliánná
Veszprém, Komakut-tér 3. sz. a.

V e sze k
mézet, viaszkot
kisebb-nagyobb tételekben;

továbbá

füstölt húsokat 
és mindenféle élelmiszert

a le g m ag asab b  napiárban
BAKOS KÁLMÁN

kereskedő, VESZPRÉM.

Egy jó családból való fiút 
la k a to s  ta n o n c n a k  felvesz 
FATA JÁNOS lakatosmester.

Veszprém, Béla-utca 1. sz.
■H

V iszk e tés  ÍLX'X.j,
úgymint röh, sAtttőr, fekély, daganat 
és sebeit gyógyítására a legbiztosabb és 
egyúttal a leggyorsabban ható háziszer a

(XXVI—27. szám.) 5.

WELLNER GYULA
készíti a fog technika le g re J n e k e b b  
spec ia litása it. VESZPRÉM, R ákóezl-tér 22 
Foghúzás •  H űfogak •  Fogtöm és

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tudo
mására hozni, hogy

K A L A P O S -  
• ü z le te m e t •
R ákóczi-téren, a régi Kéz 
Vilmos-féle bolt helyiségében 
megnyitottam. — Elvállalom

'fé rfi-  é s  n ő i k a la p o k
javítását, valamint festését is.

Götzenbergep Lajos.

Eladó ház.
Veszprémben, a Toborzó- 
utca 12. számú ház eladó.

PE ST I és SZEMEBEY
kereskedelmi irodája (Veszprém, ̂ ér'a" j  ir ie tó s fli.

Jó forgalmú hentes- és mészáros-üzlet teljes 
felszereléssel, házzal eladó.

Nagyforgalmu vendéglő házzal, bolttal, teljes 
felszereléssel azonnal átvehető.

Gazdálkodónak alkalmas ház 3 és 2 szoba,
2 konyha, istállók, félszer, disznóólak, nagy udvar, 
bent a városban jutányosán eladó.

Árpád-utcában kis ház 4200 koronáért eladó.
Sárkuta mellett szép b ir to k : 9 hold gyümöl

csös szőllővel, lucernással, 3 szoba, konyha, 2 
pince, 6 állatra istálló, pajta és disznószállással 
jutányosán eladó.

Almádiban 1800 Q -ö l szőllő, 2 szoba, konyha, 
verandás birtok kuttal, idei terméssel, felszereléssel 
hamarosan eladó.

C Hosszú-utcában jó forgalmú helyen levő ház,
1 bolt, 2 szoba, konyha, kamara, pince és műhe
lyekkel előnyös árban, elutazás miait eladó.

■■ Decimál mérleg egy 400 és egy 500 kgr.-ig 
hitelesítve, —  1 szelelő rosta, — 2 árpakoptató, —
3 íróasztal, — 1 álló íróasztal és 1 iratszekrény
jutányosán eladó.

Egy Wcrthelm-ízckrény eladó.
? Nagy ház 6 lakással, vendéglővel, tekepálya 

és verandával sürgősen eladó.
Almádiban, öreghegyen a vasul mellett 3’ » 

holdas szőllő villával jutányosán eladó.
Írógép és Wertheim-szekrény magvételre 

kerestetik.
Mosoda jóforgalmu, teljes felszereléssel, fes

tészeti anyaggal sffwtfsen eladó.
Kossuth Lajos-utcában 5 szoba mellékhelyi

ségekkel. raktárakkal levő uj ház eladó.
3 t w T r x x

udvarral sürgősen eladó. s
Hossxu-ufeAban nagy területen álltó 5 szoba,

VÉfetM



ti. (XXVI—27. szám.)

Iskolaszerek • 
Rajzszerek

Papírok
s minden é szakmába vágó cikkek

i lég öles® im  te » is to t f t

könyvkereskedésében
.V E S Z P R É M .

Hákéezi-tér 1. (Saját ház) Teletel 81.

' Cégtulajdonos:

KÁLMÁN ISTVÁN
1 a S zent-Is fván -T á rsu la t 
Vesz p ré m -e g y  h á z m e g y e i

főbizom ányosa.

Minden isko lában  hasz
nálható t a n k ö n y v e k  
rak táron  vannak, illetve 

általa beszerezhetők.
MiyWiresWís • # Könyvkötészet

VESZPRÉMI HÍRLAP

i n  t i n i m

ÍOLAND FERENC
11 opgow- és bnoiinkészíto-

V E SZ PR ÉM B EN
O strom l6peaő-utca 6. bjb.

V V
Elvállal teljesen uj brgonák építését a 
legegyszerűbbtől a , legdíszesebb Kivi
telig — pneumatikái rendszer szerint. 
OROONÁk átalakítását és hangolását 

litom. Iskolák részérejutányos árban számi 
HARMONWJMOKA1 
készítek. ZONQOR/ 
golását úgy helyben, mint Vidékért a 
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.

u  jő  erős kivitelben
?ÁK javitá ltt és han-

■  aa ww a aai >»»+aaai

• Most kapható! i
Hazai és külföldi
Pezsgők ■
Borok
Likőrök 
Cognacok :
Friss felvágottak
Sajtok
Sütemények
Cukorkák
Déligyümölcsök
Konzervek

1918. julius 7.

I

Bakos Kálmán
'v ’ ■

fűszer-, csemege-, bor- és ásványvíz- 
kereskedő

V E S Z P R É M .
Telefon 55. SSrgBay Bakos kereskedő Veszprém.

▼ ▼▼▼▼▼▼▼a a a a a a a a

>■>

’NACfY VÁLASZTÉK
hazai és különleges
B orokban, Pezsgők , 
L ikőrök, Cognac, 
Puncs stb.

Hentesáruk, Sajtok
Friss és Déligyüniöksök,
Befőttek, Gyümöíéffe

K O V ZK R V EK
Libamáj paiuok, 

v -Has- és Halkonzervek

Szárított főzelékek
FőzeLékkonzervek 
Teasütémények, ■ 
H áztartási cikkek

V a d a k
Vidéki rendelések azonnal eltatéztetaek!

NÉMETH
!

h m h m h

KÁBOLY !
Spolgári és katonai szabó

V E S Z P R É M ,
a „ K o r o ^ “ -szálloda átellenében.

Kftwatek a mlaAotWl*
Bmujkit. rabákat becserélek

ix e k a t k ija v ítT * , tm 4 t  eladom,
fe rtk lb é  a <0 ■<»•« át fo»».
ta r to t t  jéfcirS  Y A B R Ö G É P -Ü L E T IT  

éa a lfatré«*elsk«l á t
te ttem  éa s ió k a t fo iO b  á.ri»14e«, —
■  <épeket b«ea*ré!«i, ja i i tá * * -

ka t elfogadok, - -  Óéveket rfbüe ibb  -ragy 
ko»j»a>fc M ir«  h ,s « B < lB t r a  M W !« S « < k .

■  Friss töltésű Ásványvizek ■

■ Tea, Ecet, Gyufa ■
■  „Haj" védjegyű Ruhafestékek ■
J t  A legmegbízhatóbb J
•  M authner-féle magvak •
■  Fegyverek és vadásaü eikkek ■
£  16-os Lancaste r-tö ltények.

Vidéki megrendelések gondosan és gyorsan gh 
elintéztetnek. jjjj

•  P I  N K A  F .  •
■“  ff la w r-, csemege-, bor- é# vadászati c ikkek JJ
•  kerekeié,® V É & ZP K É M  Oiaeila-tér l •

◄
►
◄
►
◄
►
◄
►

►
◄►
◄►
◄

L e g ú ja b b !
Van szerencsém a mélyen- 
tisztelt közönséget értesí
teni, hogy Veszprémben, 
BuhimVutca 2. sz. alatt

Telefonsz.: 10. Sürgöny: PUNKA, VeszprémE lad ó  ház.V e s z e k
á ra já n la tta l:  

füstölt szalonnát, 
és sonkát, mézet, 

sárgariaszt, almát 
s egyéb gyümölcsöt, 

befőttet, lekvárt, vadat

V eszprém ben, a Hossxn-ntoa 
végén, ai Eszterh& zi-utea 2.

s z á m ú  h á z

►◄
►

◄►
4

szabad

e t t á z ó  
m ű h ely t I
nyitottam. Elvállalok min
den e szakmába vágó mun
kát, úgymint u j parketta
lerakást, régi parketta 
feltisztitást. Vidékre levél
ben! meghívásra személye
sen megjelenek, vagy kívá
natra árajánlattal szolgálok.

Mindenféle régi bútorokat 
veszek és eladok,
v a la m in t  r é g i  f i n t o r o k  
ó i ja v ítá s á t is  e h  á t lá to m .

Körös István
•  p a r k e t tá /ó  m e s te r  •

►◄
►◄
►

◄►
►◄►◄►
►◄►
◄
►
◄
►◄
►▼

AVA

◄
►
◄I
►
◄
►
◄
►

-» . iid-.- í., x i  fx jp rí«•' —-p—ér
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