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— Bertha iános dr. nagyprépost* sárnap délután szivszélhüdés következtében
gyómántmiséje. M ily egyszerű ő m a.gdés
élete, oly elrejtve, csendben ülte meg Bertha
János dr. győri nagyprépost, pápai prelátus
gvémántmiséjét. Saját kérése volt, hogy
mellőzék a fényt, az ünneplést, amely mél
tóságát megillette, az emlékezetes napot ra
gyogóvá tette volna. Mint egyszerű, szerény
szolgája az U rnák lépett az oltár elé, ahol
60 esztendeje mutatja be a vér nélküli
áldozatot. Tisztelői mégis maradandó emlé
kű
tenni a nagy napot, de a 83
■ óvás főpap ismételt kívánságára minden ün
nepléstől elállottak. Bertha János dr. nagy
prépost még oly gazdag érdemek után is
kerüli az üres dicsőséget, és csak munkál
kodni akar feltűnés nélkül de eredményesen.
Kém hízelgő sző hirdeti nevét, hanem kőbe
irott em lékek: a sopronkőhalmi elsőrendű
leányiskola és annyi más jótékony alkotása,
beszélnek róla. Bertha János dr. jóságos
személyén szeretettel csüng az egész egy
házmegye, és gyémántmisóje alkalmából igaz
szívből kívánjuk mindnyájan, hogy a Min
denható még sokáig tartsa meg hívei javára
s az egyházmegye dicsőségére.
— Negyven éves házassági jubileum . Szé
chényi Miklós gróf-győri püspök édes szülei
a napokban ünnepelték meg szűk családi
körben egybekelésük 40-dik évfordulóját. Az
emlékezetes napot id. Széchényi Jenő gróf és
nejé született Enlődy Henrietté grófnő VasVörösvárott töltötték. A jubilánsok köré egybe
gyűltek ez alkalommal szerető gyermekeik s
a nagyszámú előkelő rokonság. A jubiláló
grófi pár hálaadó szent misét hallgatott, és
egyetértő szeretetben töltötték a nevezetes
családi ünnepet. =_
— Szem élyi vá lto zá so k a z egyházmegyében.

elhunyt. Malcsiner 1842-ben született Eszter
gomban, ahol atyja hercegprimási gazdasági
kormányzó volt. Középiskoláit szülővárosá
ban, egyetemi tanulmányait Bécsben végezte.
Bécsben vette fel a hírlapírói tollat is, s a
legelőkelőbb lapoknál működött. Majd Góthábán szerkesztő lett, s nőül vette Gomolka
Paulát, akivel 30 évet töltött boldog házas
ságban. Balvégzete és nyughatlan termé
szete visszahozta hazájába, ahol több vi
déki lapnál dolgozott. Mintegy öt esztendeje
megalapította a »Győri Vasárnapi Újságot«,
amelyet erős akarattal és éles eszével fel is
virágoztatott.
»Borsszemei« közfogalommá
váltak Győrön, mint a hirtelen visszavágásnak
szellemes fegyverei. Elhunytát özvegye és hat
árvája siratják.
--------------------- «
—
Temetése ma kedden délután 5 órakor
fog az Ujlak-utcza 4-ik számú gyászházból a
róm. kathu vallás szertartásai szerint a bel
városi temetőben végbemenni, Az engesztelő
szentmise-áldozatot pedig szerdán reggel fél
7 órakor fogják az Urnák bemutatni.
A »Győri Vasárnapi Újság« külön ki
adásban jelentette szerkesztője elhunytát.
Egyben tudatta olvasóival, hogy a lapot
továbbra is meg fogják jelentetni.
— Változások a Ferencrendiek körében. A
Ferencrendiek kiskáptalanja Budapesten be
fejezte tanácskozásait. Házfőnökök lettek:
Pozsonyban Bendes Valérián, Szombathelyen
Hegedűs Cirjék, Kismartonban Perecechtiel Maternusz, Boldogasszonyon Lmar Grácián,
Pápán Somogyi Ciprián, Veszprémben Meszel;
Polikárp, Esztergomban Lengyel Flórián.

— M alosiner Nándo r szerkesztő m eghalt. A

Uyöri sajtónak egy régi munkása költözött el
a jobb hazába. Malismer Nándor, a »Győri
Vasárnapi Újság« felelős szerkesztője és tulaj
donosa, mintegy két h e ti szenvedés után v a ■\

— Állategészségügy Győr- és Mosonmegyóben. Az elmúlt heten vármegyénkben a kö
vetkező ragadós állatbetegségeket észlelték:
Kisbabóth, Dunaszeg és Medve; ivarszervi
hólyagos kiütés: Nagyécsfalu, Nyúltam és
Szap ; sertésvész: Kísbaráttiegy, Táp-szentMiklós, Nagymórichida; Duna szent Pal és
Hédervár.
. Mosonvármegyében : ragadós száj- és
körömfájás: Banfalu, Pándorf, és Védeny,
sertésorbánc: Darnó, Szolnok, Alsőillmitz,'
Bánfalu, Nézsider, Szt.-András/ Csun, H egyes
halom, Horvatjárfalu; sertés vész: Feketeerdő»
Lébeny, Magyarkitnle, Mosori, Szentmiklós,
Barátfalu, Féltorony, Pandorf, Pomogy és
Védeny.
‘

— Holt gyermek a szemétben. Jobbaházon
a gulyás kutyája a mezei szemétdombon egy
kis gyermek holttestét kaparta-ki. A meg
ejtett nyomozás kiderítette, hogy a bűnös
anya Tóth Fanni 18 éves cselédleány. A le
tartóztatott azzal védekezett, hogy gyermekét
holtan hozta a világra, a csupán az a vétke,
hogy szégyenét el akarta rejteni. Miután a
gyermek holtteste mát négy napos volt, az
orvosi vizsgálat eredménytelenül járt; A-biró“
ság ennélfogva elfogadta a leány védekezését ^
— Újabb árverés a Kuffler-fóle kincstári
telekre. A pénzügyminiszter a julius l-én meg
tartott árverés eredményével nem volt meg
elégedve és szeptember hónapra uj árverés
megtartását rendelte el. Á megajánlott ár volt
13206 korona.

— TenyészQsző-kiosztás Ácson. A Komárommegyei Gazdasági Egyesület tegnap, va
sárnap tartotta Ácson második tenyészüszökiosztását. Ez alkalomból 32-darab-tenyész
állatot osztottak ki a kisgazdák között,
— Keresztény szociális népgyOlée Pápán.
— Petroleümflnomité-yyár Komáromban. Az
Tegnap a pápai keresztény szociállsták láto amerikai Vacuum Öíl Company, amely a lé
gatott népgyülést tartottak. Szeif István-. a tesült petroleumkartell céljait keresztezendő,
vlagyarországon és Ausztriában petroleumvasárnapi munkaszünetről; Huszár Károly finomitó gyárakat létesít, a magyarországi gyár
(Budapest) pedig a keresztény szociálizmus- céljaira a Komárom melletti Paszla-FiiziiSn
ról beszélt, szembeállítva ezt a szociáldemok nagyobb földterületet vásárolt és az építést
ráciával. A népgyülés lelkes hangulatban megkezdi. A jeleiwég nagyon figyelemre
í
méltó 1 .
folyt le.

Széchényi Miklós gróf megyés püspök a követ
____ — Kinevezés. AJöldmivelés-miniszter dr
kező személyi változásokat rendelte e l :
Újlaki István kisbéri káplánt hasonló mi Cfriell Kálmánt, a magyaróvári vegykísérleti
állomás se^édvegyészét, jelenlegi szolgálati
nőségben Nyulfalura helyezte át.
Medgyessy László káplánt Mező-Eörsről beosztásának érintetlenül hagyása mellett kir.
vegyészszé kinevezte.
Kisbérre küldötte.
Pócza Ferenc ujmisést pedig káplánnak
Mező-Eörsre rendelte.
Végül Antal János loóki káplánt, aki az
iránt folyamodott, hogy a tábori lelkészi karba
léphessen át, az egyházmegye kötelékéből elboesájtotta.
— Horváth La jo s aranym iséje. Horváth Laj f,s c. kanonok, györujvárosi jubiláns plébá
nos augusztus hó 7-én tartja aranymiséjét,
amelyet hivei fényes ünnepséggé avatnak.
Horváth Lajos, épen ma kedden 50 éve annak,
hogy pappá szenteltetett s augusztus 7 én
mutatta be első szent miséjét az Urnák. A
jubiláns ünnepségek következőkép fognak le
folyni :
A jubiláris napot megelőző estén, szom
baton este 8 órakor nagy lampionos felvo
nulás a győrújvárosi plébánialak elé. A z ünne
pelthez itt a polgárság nevében Legény Béla
dr. ügyvéd fog üdvözlő beszédet tartani.
Az aranymisét másnap délelőtt 9 órakor
fogja bemutatni Horváth Lajos az újváros
plébánia templomban.

munkások látva, hogy a nagyszájú vezérek
nek mily csekély a hatalmuk, még aznap
újra felvették a kaszákat.

— Utonáilók a baráti utón. Stancsis István
20 esztendős kisbaráti legény hazafelé balla
gott tegnap estefelé 2 társával. Egyszerre
nekik támadt egy 3 tagú, 2 férfi és I nőből
álló társaság s a pénzüket követelték. Stancsics. két társa elfutott, de Stancsicsot le
ütötték. s elrabolva pénzét és óráját, megug
rottak. Stancsics kísérői állítólag tudják, kik
voltak a tettesek.
— Uj tanító. - A közoktatási miniszter
Kniesz Ferencz oki. tanítót a sopron-hársfalvai
áll. elemi népiskolához rendes tanítóvá ki
nevezte.
— Hymen. Herkovits Imre nagygyimóthi r.
k. kántort mitó eljegyezte néhai Keszler Antal
volt nagygyimóthi kántortanitó bájos leányát
Ilonát.
— Magindult és megszűnt lap. A Csepregben megjelent «Csepreg és Vidéke« első szá
mával egyszersmind meg is szűnt.
— Sztrájkoló aratók. Báró Berg Miksa
földszigeti uradalmán a napokban aratás köz
ben az aratómunkások letették kaszájukat és
szinte kétszeres napibért követeltek. Kivánal
maikat teljesíteni nem lehetett. A munkáso
kon látszott, hogy rosszleikü izgatók vezették
félre. És jellemző, hogy mikor a csendőrség
a : szociáldemokrata bujtogatókat elfogta, a

Vasúti menetrend Győrré és Győrből.
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vásárkor.
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Budapest
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Becs
Grác
Uj-Űomb.
Ebeufurt
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Budapest 6*35 este.
BécS
9-05 este.

Budapest 12'2t) délut.
Ebenfurth 12.44 d. u.
Grác
8‘1U délei.
Bécs
2-1Udélut
Bécs
12-30 délut.
Budapest 1215 délut.

Grác
Budapest
Bécs
Jutas .
Ebenfurth
Szemere

l to d é iu l 6 4 6 1 0
4 30 délut. 825|
4 5 0 délut. 8 51
4 2 9 délut. 9Í28|
5-20 délut. 929
9-15 e s te r 9l63l!

H50 délut.
3-25 délut,
1-50 délut.
7 3 4 este.
9 '— este.
3 57 délut.

Budapest
Budapest
Bécs
Sopron
Fehrlng
B.-Sz.-L.

668

7-15 este
9-25 este.
720 este.
812 este.
842 este.
7*53 este.
Szütnbtl. 9- 45 este.
Budapest 9-45 este.

Csak ünnep" és vasárnap.

