magánszállítmányképpen, mert rájöttek az üzleti
— Lelkészbeiktatás. A pápai ev. egyház
könyvek átnézése után, hogy még november új lelkészét, Mesterházy Lászlót, vasárnap délhóban, tehát a petróleumot lefoglaló miniszteri előtt iktatták be ünnepélyesen lelkészi hivatalába. A beiktatáson — a városunkban uralkodó
rendeletelőtt adták el azt a quantumot a Korein- felekezeti békesség és egymást-megbecsülés
cégnek. Ha e cégnek adták el és e jogon e szép jeleképen — nagyszámban voltak jelen más
cégnek is szállították, miért közölték hivatalosan vallásúak is. így a hivatalos város és a honvéd
az alispánnal is, hogy ugyanez a 81 mm. huszár tisztikar képviseletén kivül ott voltak a
petróleum a megyei kontingens részére utalta- a református egyház, a ref. főiskola, a szentBenedekrend, az izr. polgári fiúiskola küldötttott ki. Lehet és szabad-e egy ugyanazon árut ségei. Az ünnepély dr. Mohácsy Lajos egyházkét, egymással ellentétes cimre kiutaltatni?
megyei főjegyző fennen szárnyaló imájával vette
Igen, az ügy eme részében is kérjük, köz- kezdetét, majd Takács Elek, a veszprémi ev.
érdekből, a szigorú és gyors vizsgálatot. Mert egyházmegye ékes szavú, tudós esperese, gonnem elég csak a kisebbekre ráteríteni a vizes- dolatokban gazdag, mindeneket magával ragadó
remek beszéddel beiktatta hivatalába az új lelpokrócot, hanem, ha vétkes mulasztás van fent, készt. Azután Mesterházy László mondotta el
a nagyobb cégeknél vagy egyebütt a magasabb tartalmas beköszöntő beszédét, melyben a pap
hivatalokban, oda is nyúljon el az igazságos legszebb erényének, a szeretetnek gyakorlását
és a szegények istápolását vallotta lelkészi műbüntető kéz. Ez kelt közmegnyugvást és ez állja
ködése irányelvéül. — Az istenitisztelet végezmajd útját a törvények és a kormányrendeletek
tével az esperes és Bélák Lajos gyülekezeti
frivol kijátszásának.
felügyelő elnöklésével diszgyülés volt az egyház
Végezetül még kettőt! Ez a petróleum-ügy tanácstermében. Itt először is dr. Kluge Endre
már innen-onnan másfél hónapja a nyilvános egyházm. felügyelő üdvözölte az új lelkészt,
szellőztetés tárgya, vármegyénk alispánja gyor- utána Bélák Lajos köszöntötte, mint elnöktársát,
san el is rendelte a mi hatóságunknál a hivata- szives szavakkal. A református egyház testvéri
üdvözletét Kis József esperes, a ref. főiskola
los eljárás lefolytatását — és mindezek ellenére üdvözletét Csizmadia Lajos igazgató, a takácsi
még csak az ügy első része nyert befejezést, a leányegyház üdvözletét Kiss Dénes földbirtokos,
másik része, pedig ez sem ördögi munka, még a helybeli ev. nőegylet üdvözletét Kakas Irén,
mindig tovább csergedez. Ilyen dologban gyor- a tantestület üdvözletét Szutter Dániel igazgatótanító, az elemi iskolás növendékek üdvözletét
sabb tempójú munkát kérünk. Ez az egyik.
Friesz Mariska IV. o. növendék tolmácsolták.
A másikat kérdés alakjában intézzük hatóAz új lelkész minden egyes küldöttségnek külön
ságunkhoz ekképen: Hatóságunk az alispán válaszolt, melegen megköszönvén az üdvözlést.
ama igazságos és bölcs parancsának, hogy ez — A beiktatási ünnepség végeztével a lelkészügyben a Korein-cég üzleti könyvei is, a való- i lakon gyülekezeti közebéd volt, melyre a fungens
ság felderítése végett, hatóságilag átvizsgáltas- lelkészek és a gyülekezeti tisztikar egyes tagjai
voltak hivatalosak.
sanak, eleget tett-e már ?
— A Vöröskereszt estélye. Mint értesüTudomásunk szerint eddig még nem.
lünk, a Vöröskereszt-egylet március hó 10-én
Qy. Qy.
nagyszabású estélyt rendez, amelyre már előre
felhívjuk a közönség nagybecsű figyelmét.

HETI ÚJDONSÁGOK.

— Dr. Antal Géza. Kitűnő országos
képviselőnk dr. Antal Géza, mint a Városok
Lapjá-ból értesülünk, résztvett a városok kongresszusa állandó bizottságának febr. hó 16-án,
Budapesten, Bárczy István budapesti főpolgármester vezetése mellett tartott gyűlésén és ott
indítványokat tett, amelyeket a bizottság elfogadott. — Megérdemlett kitüntetés érte illusztris
képviselőnket s ezzel városunkat is, hogy a
magyar-német gazdasági szövetség választmányának tagja lett, annak a választmánynak,
amelyben csakis az ország gazdasági, tudományos és gyakorlati életünk kiválóságai vehetnek részt.
— Főúri h á z a s s á g . Gróf Cziráky József
tart. huszárkapitány mult vasárnap házasságot
kötött Budapesten özv. Esterházy Pál grófné
szül. Andrássy Ilona grófnővel, hősi halált halt
gróf Esterházy Pál özvegyével.
— Kitüntetések. Ö cs. és apostoli Királyi
Felsége legkegyelmesebben adományozni méltóztatott a hadidiszitményes III. osztályú katonai
érdemkeresztet az ellenség előtt tanúsított vitéz
magatartása és kitűnő szolgálatai elismeréséül:
Uzsoki Ronay-Horváth Jenő egy gyalogdandárparancsnokságnál beosztott, a 7. honvéd huszárezrednél létszám felett vezetett vezérkarhoz beosztott századosnak.
A király Töreky Árpád vaszari plébánosnak az egyházi téren szerzett érdemei elismeréséül a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta.
Böröczky Jenő, m. kir. 4. honvéd tábori
ágyusezredbeli tartalékos állatorvost, Böröczky
Lajosnak, a helybeli „Tirol"-vendéglő bérlőjének fiát, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataiért, Őfelsége legkegyelmesebben az arany
érdemkereszttel tüntette ki.
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— Közélelmezési bizottsági ülés volt e
hét csütörtökén. Ez a gyűlés csaknem kizárólag
a zsir-üggyel foglalkozott. A hosszas vita után,
amelyben részt vettek dr. Antal Géza, orsz.
képviselő, Gyurátz Ferenc és még mások, elhatározták, hogy az alispánnál egy kiküldött
utján biztos értesülést szereznek arra nézve :
vájjon a megyében hol és kiknél mennyi hízott
sertés van és miképpen vásárolhatna a város e
helyekről mielébb zsirsertéseket. Éles hangok
tiltakoztak az ellen, hogy mig Horváth István
a helybeli lakosságnak e héten sertéshúst nem
árusított, noha a várossal kötött szerződése erre
kötelezné, addig idegenbe 56 sertést adott el s
mindezt azért tette, mert így 2 koronával drágábban adta el áruját. E viták a Horváth Istvánnal kötendő zsirszerződés pontjainak felolvasása
közben folytak le, végül is a szerződést elfogadták, amelynek legfontosabb pontja az, hogy
a zsir kgmmja március 1-től 11 K 60 fillér lesz.
— Halálozás. Kiss Károly nyug. kasznár, az
Első Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli főügynökségének tisztviselője, csütörtökön
délután 68 éves korában csendesen elhunyt. A
rokonszenves öreg úr halála sok jó ismerőse és
tisztelője körében őszinte részvétet keltett. Holt
testét az evangélikus egyház egyik helyiségében
ravatalozzák fel, s onnan temetik vasárnap délután 3 órakor. Az elhunytat gyermekei és kiterjedt rokonság gyászolja.
— Takarékpénztári közgyűlés. A Pápai
Takarékpénztár f. hó 28-án délután 3 órakor
tartja 54-ik évi rendes közgyűlését üzleti házának nagytermében.
— Szabad ismét a postai c s o m a g f o r g a l o m . Mint hivatalosan értesítenek, a rendes postai csomaforgalom, Galíciát kivéve, f. hó
23-án ismét megnyílik. Galíciába f. hó 25-től
kezdve lehet csomagokat küldeni a postán.
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— Á t h e l y e z é s . Strommer Mátyás kir.
adóhivatali főtisztet a pénzügyminiszter ellenőri
minőségben a zsolnai kir. adóhivatalhoz helyezte
át. — A rokonszenves és előzékeny tisztviselő
körünkből való távozása őszinte sajnálatot kelt.
— Dr. Glück Sándor helybeli orvos két
évi távollét után visszatért városunkba. Ugyanis
az itteni tartalékkórházban nyert beosztást.
(Lakása Fö-utca 23.
Györke-ház.)
— Villamos bizottsági f gyülés. E bizottság e héten két izben is, még pedig szerdán
és pénteken ülést tartott abból a célból, hogy
a villamáram felemelésének kérdésében döntsön.
Az első ülésen nem birtak benne határozni, de
a másodikon a telep vezetőjének ez évi költségvetési tervezetének előterjesztése után, amely
minden anyag- és fuvar beszerzési árának rendkívüli emelkedését tüntette fel, elhatározták,
hogy a magánfogyasztásban az áramdíj 9 f, az
ipari átvitelnél 6 fillér lesz, a kávéházak és vendéglők 8 fillért fizetnek. Emelkedni fog minden
fogyasztónál egy-két fillérrel tehát, kivéve a
v. hivatalnokokat, a hadikórházakat s iskolákat.
— Győry Loránd g a z d a s á g i előadása
elmarad. A vármegyei gazdasági egyesület
hivatalos lapjának legutóbbi számába közölte,
hogy a vezetőség kérelmére dr. Győry Loránd,
földmivelésügyi tanácsos február hó 24-én
Veszprémben a városi színházban, előadást tart,
melynek tiszta jövedelme a 31. honvéd gyalogezred és a 7. honvéd tüzérezred özvegyei és
árvái javára lesz fordítandó. Dr. Győry Loránd
miniszteri tanácsos most értesíti a vármegyei
gazdasági egyesületet, hogy közbejött akadályok miatt a február hó 24-ére tervezett előadást
nem tarthatja meg. Sajnálattal vettük tudomásul
az érdekesnek és tanulmányosnak Ígérkező előadás elmaradását, de reméljük, hogy iesz még
alkalmunk arra, hogy dr. Győry Loránd miniszteri tanácsos az „Anyaföld" cimü gyönyörű művét Veszprémben — esetleg Pápán is -— előadhassa, bemutathassa.
— Ellenőrzési szemlék. Az 1872 — 1891.
évben születettek IV. pótszemléje hétfőn és kedden lesz várQsunkban a Hungária-szállóban.
Hétfőn az 1880—1891. évbeliek, kedden az
1872—1879. évbeliek kerülnek sor alá A szemlék reggel 8 órakor kezdődnek. Február 28-tól
március 3-ig a járásbeliek szemléjét tartják.
— Arany János emlékezete. A pápai
ref. főiskolai ifjúsági képzőtársulat a főiskolai
ének- és zenekar közreműködésével 1917 március 2-án a ref. nönevelő-intézet dísztermében
Arany János születésének 100 ik évforduloja
alkalmával emlékünnepélyt rendez. Helyek árai :
I—VI. sorig 2 K, VII—XIV. sorig 1 K. Kezdete
délután 5 órakor. A tiszta jövedelmet Arany
emlékének megörökítésére fordítják. Jegyek előre
válthatók Kis Tivadar könyvkereskedésében. —
Műsor. 1. Szent-Gály Gyula: Üdvözlő kar. Előadja a főiskolai énekkar a főiskolai zenekar
kíséretével. 2. Arany János költészetéről. írja
dr. Kapossy Lucián. 3. Arany János születésének
100-ik évfordulójára. Jutalmat nyert költemény,
írja s szavalja Csizmadia Aladár II. é. pn. 4.
Lavotta Rezső: Magyar ábránd. Előadja a főiskolai énekkar. 5. Tetemre hívás. Arany Jánostól. Szavalja Tóth Sándor III. é. pn. 6. Arany
János dalai. Énekli a főiskolai énekkar.
— A Polgári Kör vasárnap délután 3
órakor folytatta tisztújító közgyűlését Gaál János
korelnök vezetése mellett. A gyűlésen korelnök
bejelentette, hogy az újonnan választott elnök:
Hercz Béla elfogadja a szép tisztséget, mire a
jelenlevő új elnököt zajosan megéljenezték, aki
aztán Bodai István volt elnök talpraesett üdvözlő szavai után elfoglalta az elnöki széket,
Ígérvén, hogy minden igyekezetével a Kör felvirágoztatását fogja szolgálni. Alelnök lett Edelényi Szabó József, pénztáros Erhardt Sándor,
titkár és könyvtáros Régner Pál, akit katonai
szolgálata idejére a titkárságban Dalmady Géza
fog helyettesíteni. A választmányi tagok a régiek
maradtak, új tag csupán Bodai István lett.
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