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Károly 152, kisgeszéni Szabó István 151,
Nagy Gyula költeményei.
Folkner Károly 151, Lenner Emil 150, Llppay
Irta é* felolvasta a győri kath. tisztvizelőnök vasár
Oéza 148 és Lám Frigyes 148, továbbá 3 évre"
napi ülésén.
rendes tag Varga Pál 147; póttagok pedig
A bűnös énekel.
Matavovszky Béla 147, Németh József 146,
Szemethy János 146, Halbrltter Ferenc 145,
Valaki tudja, hogy én bűnbe estem.
Sümeghy József 144, Bihar Jenő 140, Schmid
Retteg s.lelkem, megborzad átestem.
Oeyza 135 és Joó Lajos 129 szavazattal. Szá
A szivem úgy dobog.
Valaki eljött : ö kopog.
zától kapott még Csizmadia László 66-ot. A
hivatalos listán annyi változás történt, hogy
Ujjal mutatnak. Elkerülnek engem.
Csizmadia László helyett Bihar Jenőt válasz
Piruló arcomat kezembe rejtem.
Kiközösít egy átok,
tották meg.
Oe 6 megszán, hív:
Újváros: Leadatott 7 7 'szavazat. Megvá
Jer, én megbocsátok._______
lasztattak egyháziak rendes tagokul: PrikoszoKísértő éj három vigíliáján
vich Endre 72, dr. Aistleitner József 64, toValskl átmegy házampuszta táján--------------vábbá 3 évre rendes tagul Jakab Ferenc 58
Őrként kiált: vigyázzatok!
és póttagul Kuster Béla 57 szavazattal.
S kísértetektől már nem borzadok.
Világiak: rendes tagok Ménes Ignác 75,
Úgy kér: Fogadj be! — mintha árva lenne.
Piánk János 74, Nagy Géza 72, Kreszta Károly
Betér szelíden koldusos szivembe.
69, Juhász József 68, Fügi Rezső 65, Tolnay
Csak mikor elhagyott,
Lajos 65, (Somogyi Gyula 63 nem választÉrzem: Az árva én vagyok.
ható;)~GsÍzmadia—László“ 63r-továbbá—3-évreHogy Is tagadnám: miótíTrátaláltam,
Kutassy Sándor 49, póttagok Molnár Lajos
Többet merek és több harcot megálltam,
-49, Szabó József 44 és Schuszter József 15
S ha újak előtt állok:
Jézusom I — Így kiáltok.
szavazattal. A hivatalos listából egy vasárnap
reggel kibocsájtott ellenlista folytán kiestek
A csokor.
Harsányi Lajos egyházi, Gaál János, Cliapó
Elek és Vöcsey Albert világiak, akik helyett
Édesanyám, valahányszor
Csizmadia László, Molnár Lajos és Szabó Jó
Jön a tavasz, én elmegyek.
zsef jöttek be.
Az erdőből gyöngyvirágot,
Nefelejtset hozok neked.
Nádorváros : Leadatott 47 szavazat. Meg
választattak egyháziak rendes tagokul dr. Zalka
Kiteszed a gyöngyvirágot,
Nefelejtset ablakodba.
László 44 és Szakács Béla 41, póttag Pogátsa
S ha ránézel eszedbe jut
János 23 szavazattal.
Aki hozta, aki hozta.
Világiak rendes tagok: Nirnsee Ferenc 46,
Édesanyám, ha meghalok,
Jankovits Károly 45, Szerelmey Elek 45, 'Ham
Ablakodat látod, látod,
burger Kálmán 44, Hlatky-Schiichter Lajos
Ugy-e sirsz majd, hogy nincs többé
43 és Joachim Gyula 42, póttagok Polgár Pál
Nefelejtsed, gyöngyvirágod.
27, Schadl József 24 és Csizmadia János 23
szavazattal. A hivatalos lista ment keresztül.
Szabadhegy: Leadatott 3 2 szavazat. Meg
választattak egyháziak rendes ja g dr. Kemény
Kolumbán 32, póttag dr. Nagelreitter Alajos
A gjőri kath. tisztviselőnők
31 szavazattal.
Világiak rendes tag Bölösits Márton 26,
felolvasó ülése.
póttag Nagy Antal 25 szavazattal. A hivatalos
listából kimaradt Müller Imre s helyette Bölö
Vasárnap d. u f5 órakor volt a győri kath.
sits Márton lett megválasztva.
tisztviselőnők és irodlstanők önképző körének
szeptember havi felolvasó ülése a Kath. kör
nagytermében. Kétszáznál több müveit urinő
és leány gyűlt össze egy kellemes délutánra.
Elismerés illeti Tóth Mária igazgatónő ügyve
Bovatvesető: övegei Kálmán.
zető elnöknőt, aki ismeretes agilitással erre
az alkalomra gazdag műsort hozott össze.
~
Igazgatói pótlék Sopronmegyéb en,
A műsor első száma: Versek. Irta és felA rallá*' és közoktatásügyi miniszter s népne olvasta Afagy Gyula városkáplán. Az előre ki-

TANÜGYI ROVAT.

veié* terén uersett érdemek elismeréséül J i s t ti
Jóuef rábstamisi, Prónai Fereno fertösséleakuti,
Btlogb Jáno* felsőpulyai, Molnár Sándor réposeszemerei, Woobtol Frigye* soproni, Tbirring
Sámuel aoproni ia Bobon Fereno sOttöri tanító
kat január 1-tSl kezdődő hatálylyal egyenként
évi 200 korona igasgatói személyi pótlékban ré*
aaeaitette.
Nyugdíjazás Kapuvárott. A Tállá*- é*
közoktatásügyi min:aster Karner Mária kapuvári
polgári iskolai tanítónőt saját kérelmére október
e'eejétől nyugdijasta. A minisater esen alkalom
ból aaersett érdemeiért a nyugdíjazandó derék
tanítónőnek telje* elismerését fejeste ki.
_ Iskolaazentelés Locsmándon. Lőcsmándon a rém. katb. iskola nj épületét vasárnap
nagy ünnepélyességgel ssentelte fői Otonir János
esperes. As iskola a község legimposánsabb helyén
épült, Láss József építőmester tervei sserint a
egyike Soprontnegye legszebb tanépületeinek-

A mesterdalnok . . .
Cipőm szép és tökéletes,
-----Benne-jírni élvexetes, ---- -------Mert h* cipőt szegtek, varrók,
Rsjt’ van

2912^ise£tember24.
adott műsoron még Harsányl Lajos, a módéin
magyar keresztén^- szellemű költészet repre
zentánsa szerepelt, de ő egyházi ténykedé s
miatt akadályozva lévén, átengedte helyét
Nagy Gyulának, ki szép költeményeivel párat
lan élvezetben részesítette a hallgatóságot. Hat
versét olvasta fel a fiatal poéta, mind a hat
csupa plasztikum, a melyek oly közvetlen im
presszióval hatnak, mint a mily közvetlenül
hatottak, mikor ő fölvette és magáévá tette
őket. Ez a költői hatás lényege: áz impressziók
átvitele, átrögzítése és ez a felolvasónak teljes
mértékben sikerült. A felolvasott versekből
szerencsések voltunk kettőnek kéziratát meg
szerezni.
____ Osztatlan tetszést aratott Csodányi .Mar.____
git zongorajátéka: C^ajkovszky Barcarole-jdval. Nagy ügyességével és kitűnő technikájá
val vált ki. Czepiska Irén bájos közvetlenség
gel adta elő az »Izé kisasszony« c. magánjele
netet, sok tapsot aratva. Fránek Gábor karnagy
tehetséges tanítványát, Fényes Ilonkát kisérte
a pódiumra, aká á feleforKdál éhéklésé^l aratott zajos tetszést. Kerítés Erzsiké szavalata:
Egy családanyához, nemcsak tartalmával, de
ügyes alakításával is, átéreztette a hallgatóság
gal, hogy a nő legeszményibb hivatásköre a
:
családikor, sajnos azonban, hogy az uj társa
dalmi alakulások sokban eltolódtak attól az ál
lapottól, melyet eszményinek nevezhetünk.
_ Az ünnep a legkellemesebb hangulatban
végződött.

— Szentföldi zarándokaink Győrött.
Mladoniezky Ignác oszlopos kanonok és Do
monkos István nyúli plébános, akik a múlt hó
közepén Szentföldre indúltak, ma jó
ben, lelki kincsekben gazdagon Győrre érkéztek. Örömmel köszöntjük őket a nagy, szép
útról hazajöttük alkalmából.

— Nagy tűz Ú jvárosban. Vasárnapra
virradó éjjel hatalmas tűs lángja világította be
as éjsaakit. Újvárosban a Kossnth-ntea és 8*éles-utoa sarkén levő hés tetősete gyuladt ki s
a keletkesett síéi erősen fújta a aaiporkákat a
környeiő épületekre. A tűsoltók Erdély Ernő
parsnosnok resetése alatt szénsavas fecskendővel,
sserkoosival, majd pedig mosdonyfeoskendővel
yonultak ki s néhány másodperc alatt megsiállták a tetőket s előbb két sugárral a tovaterje
désnek szabtak hatért, másik két anginái as
oltást végezték megfeszített munkává! s oly ssép
*ikerrel,hogy a* égő "a'nagy mennyiségű takar
mánnyal megrakott padlás egy résiét meg is
mentették. Előrelátásból a környék őssses tetősetéit is védték as esetleges röptűitől, azonban
a ssomstédség nem gyulladt meg. A tűs valótainüleg úgy keletkesett, hogy Ssalay György,
Sokorai András hentes koosisa a padláson járt ~ 1
» ott gondatlanságból esetleg eldobott gyújtóval
j
a takarmányt meggyujtotta. A tűs rohamosan
1
terjedt tova s csak a gyorsan megárkesett tü*oltéknak kőssönhető, hogy nagyobb kár nem
történt. As istállóba esett ssiporkáktél Ssalay
György nőtlen, 39 éves kispáfi ssületésü kocsis
szenvedett hátán és kétksrján erősebb égén sebe|
két, melyek azonban 3 héten belül a kórház ér
tesítése sserint meggyógyulnak. As épület a
tatai takarékpénstáré, s tűzkár ellen biatosuva
volt,
l
Kath. népszövetség' Komárommegyében. Aa őssi idő beálltával Komárum-

kanosuk sarok.

\

megyében megkeadette a katb. népsaövetség mű
ködését. Felsőgallán, Alsógallán, Császáron, Ha
don, Környén, Bajon, Kecskéden, Vérteewölősűn
volt gyűlés, amelyeken Huber János köspouti
titkár tartott apológetikus előadásokat. Neszmé*

