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Bei u dl Román dr. csőkéi plébános, Schmidt 
jlírion sárpéntelei plébános, Telekeay János 

1 hami»falT> (Sárosm.) esp. plébános, Varga Pál 
riba-patonaí plébános, Wildtener Károly dr. a 
kér. fogy. Következetek közp. igazgatója. Tá
volmaradásukat elodáthatlan teendőikkel men
te g e tté k : Klanonsky Aurél,- • Modly Chrysos- 
toiu, Tornay János, Vidos Lajos ssombatbelyi 
kanonok és Waltor Gyula dr. esztergomi ka-

- nonok. As egybegyűltek, kik résiben már bét
áén mgérkeitek, kedden reggel bálaadó misét 
mondottak, aiután megtekintették a káptalan 
és táros nevezetességeit, délben pedig főszer
kesztőnk dr. Gieaewein Sándor kanonok társuk
nál toltak egy begy ülte, hol nem hiányoltak 
ai ifjúkori emlékek kedves reminisiosencxiái.

A  nagy világból.
Czári örömök. Sieot Pétervárot a oiárné 

lebetegedásét a jöv6 bétre várják és Péterhof- 
ban már megtettek minden előkészületet ai 
örvendetes eseményre, Égést Orosiorstág isgatott 
várakozással lesi a peterhofi jelentést, vajon 
megssflletik-e a Várva-várt trónörökös.

A német császár Pozenben. A osásiárváró 
Pózénben friss szint kap minden, disiítik as

- ntciákat, hogy méltóan fogadhassák a német 
császárt. Diadalkapukat emelnek s huuák fel a 
villanyos ivlámpákat. Egymásután állítják fel a 
tribünöket, disxkapukat. Sseptember 2-án este 
6 órakor üdvözli a városi hatóság as érkező 
császárt. Azokat ai utozákat, melyeket az idő 
rövidsége miatt újból nem kövezhetik, kavics
osai hintik be. Magánosok is lázasan készülnek 
a fogadtatásra. A csáazárnapok idején 90 ezer 
katona lesz Pózenben. Hogy a katonaság cent- 
ralicziója által az élelmi czikkekben hirtelen 
áremelkedés be ne álljon óriási intézkedéseket 
testnek ez irányban. A gyakorlótér ahol a 
díszszemlét tartják, Lanica falu mellett, egy 
órajárásnyira van Pózentól. A tribünöket már 
fel is állították a díszszemle napjára, amelyen 
a császárné is meg fog jelenni.

A vidékről.

A pinnyei állomást kibővítik. A győr-aoproo- 
ebenfurti vasút igazgatósága lépést akarván tar
tani a forgalom igényeivel, pínnyii állomását 
kibővjtteti. A  kereskedelmi miniszter a vágá
nyok közigazgatási bejárását siemptember 5-óre 
rendelt«! el ás annak vezetésére a vasúti és ha
józási felügyelőség egyik képviselőjét küldte ki.
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Utmesterek nyugdija. A kereskedelemügyi 
miniszter as útmesterek (útbiztosok) nyugdija 
érdekében valamennyi törvényhatósághoz kör
rendeletét boosájtott ki. Ez ügyben városunkat 
is véleményezésre szólítja fel.

Az amerikai magyarok zászlaja. B M s  Ár
pád, kir. tanácsos, az országos nemzeti szövet
ség elnöke köszönetét mondott a városnak, 
amiért az amerikai magyarok nemseti zászló
jának költségeire adományát elküldte. Győrvá- 
roe zászlószögét Zseni Józfeef fogja New-York- 
bán szeptember elején a zászló rudjába beverni.

Hivatal-átvételek. Wennes Jenő tanácsos pol
gármester helyettes Kiss Ferenóx főjegyző pol
gármester helyettesnek a polgármesteri hivatal 
vezetését átadta, melyet Zechmeister Károly kir. 

~tan.-polgármester ~ebó 28-án vesz-át.--------- —

HÍREK.

A hétről.
Egy két nap még csak
És-lesz-nagy-lárma--------------------- —
Az utc2akat majd altatyárja 
Pityergcs tárma és zsivaj,
Szegény mamák hej,
Már jó elére
A fájdalom — ha bármi, déré,
Törölnek könnyüt titkosan ;
Szükéges bár, de fáj, hiába:
Itt hagyni »ét« az iskolába,
Ki otthon úgy szeretve van.

» S p b y a x .

A dunapentelei országos vásár az idén ki
vételesen nem sseptember 8-án, hanem keres
kedelemügyi engedély folytán szeptember bó 
1-én fog megtartatni.

bumot és elzárta as asztalfiókjába. Másnap reg
gel elővette az albumot, kiszedegette belőle a 
képeket, a melyeket szanaszét hányt a szobában 
és helyűkbe iskolatársnőinek a fényképeit il
lesztette. Kolja, az államtanáczos kis fia, össze- 
szedte a képeket és -‘színes eteruzával össze
vissza mázolta őket. A bajuszta'anoknak tőid ba
juszt pingált és a szakáltalanoknak — két szakáit 
festett. Mikor már nem volt több üres hely, a mit 
még beozeruzázhatott Volna, elővette az ollót és 
sorra kivagdosta a fejeket. Aztán gombostűvet 
keresztülszurta a szemüket és katonáséit ját, 
szott velük. Mikor Katerov ozimzetes tanácsos 
fejét is körülvágta, ráragasztotta azt egy gyujtó- 
skatuiyára és örvendezve szaladt as apjához.

— Papa, nézd csak, egy szobrot csináltam 1 
Ugy-e ssép P

Snicbov hangosan felkaozagott és szinte ren
gett a nagy nevetéstől. Ölbe kapta a kis fiút 
üSeie-vissta csókolta és mondta:

— No eredj, kis lurkó! Mutasd meg a 
mamának is, hadd nevessen ő is 1

Ez volt a sorsa az ünnepélyesen átnyújtott^ 
albumnak. —i K—•*.«

— Esküvő a székesegyházban. Jerffy Iván, 
az Első Magyar -Általános Biztosító-Társaság 
győri főügynökségének tisztviselője ma délben 
tartotta esküvőjét a püspöki székesegyházban 
Hajfner Aona urhölgygyel, okleveles polgári 
iskolai tanítónővel. Az esketési szertartást la
punk fösierkesztője, dr- Qiessy>ein Sándor vé
gezte.

—  Búcsúzó kanonok. Bolté» Lajos dr. győri 
székesegyházi kanonok, ki ezelőtt Nagy-Ozenk 
községben volt, e hó végén foglalja el kano- 
noki etaltumát. A nagy-ozenki kaszinó a távozó 
kanonok tiszteletére vasárnap buosulakomát 
rendez.

—  A király a pozsonyi kiállításon, ő  fel
sége a pozsonyi kiállítást valószínű, hogy meg
látogatja; a látogatás napja ez idő szerint 
még nincs megállapítva, ő  felsége tiz évvel 
ezelőtt a vaehid felavató ünnepén volt utol
jára Pozsonyban. A kiállítás alkalmával őröm
mel láthatja majd ő felsége, hogy Pozsony 
azon része hol a kiállítás lesz, mily rohamo
san fejlődött, mióta e hid a két városrészt 
összeköti.

—  A főispán flát operálták. Igaz részvéttel 
adózunk vármegyénk főispánjának, akit fiának 
súlyos betegsége miatt annvi bánat és fájdalom 
ért a közel múlt napokban. Gróf Laszbery Ervin 
,m. kir. honvédfőhadnagynak vakbél gyulladása

támadt. A napokban megoperálták s az operá- 
ciiőn, mely több éráig tartott, jelen volt dr. 
Ladányi Alajos házi orvos is. A műtét igen 
szépen sikerült, "láz nem mutatkozik * a fiatal 
gróf most már remélhetőleg gyorsan fölfog 
épülni súlyos betegségéből. A közönség nagy 
részvéttel van a népszerű főispán iránt.

Kalandos leányok. Laekovics Mária, Bor* 
Juli és Závori Emma oteBzneki leányok világot 
próbálni Amerika felé indultak, de osak Győrig 
jutottak, mert a rendőrség útlevél hiányában 
tegnap feltartóztatta és visszaszállította őket 
fafajokba.

— Ég az újvárosi Ma hajnalban ez a hir 
verte föl álmukból az embereket. A rémes 
kürtölésre szaladt kiki as Újváros felé. Aa 
Öreg-utozában Bognár Sándor czipészmester 
házának a hátsó része gyűlt ki, s azután az 
egész épület lángban borult. Ebben a pajtaszerü 
hátsórészben Jótea János kováosmesternek volt 
mintegy 9000 korona értékű sterszámfája és uj 
szekerek, melyek mind a lángok martalékává 
lettek. A tűzoltóságot a nagy vízhiány felette 
akadályozta az oltásban s z nádfedelüház 
különben is gyorsan égett, úgy hogy legfeljebb 
a szomszéd házak meütésére lehetett pondotni, 
ami sikerült ia, kivéve SzabóJóisaf pékmester 
szomszéd udvarán lévő filagoriét, mely elégett. 
Ember életben nem esett kár s a többi kár is, 
mely a Jóssáéval együtt mintegy 12.000 korona, 
a biztosításból megtérül.

— Házasság. Qr&nm Géza (Béla), gépgyári 
művezető, győri lábos és Tibiásty Erzsébet. 
(Olga, Etel), Komáromban hásasságra lépnek.

—  Bérmálás Komárom-FOszőn. Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapát szept. 8-án adja fel a bér
málás szentségét Komárom-FüszÖn, szept. 9-én 
pedig a főapátság ottani gazdaságát tekinú meg.

—  Aranylakodalom. Szép családi ünnepély 
hírét adja „Sopron“ laptársunk. As ünnepély 
szombat ette a „Pannónia* febértermében folyt 
le. Kovát* Lajos bathi nagybirtokos és neje ün
nepelték arany lakodalmukat. Az ünnepélyen elő
adták a „A ssobaleány* csimü vígjátékot, mely
ben a jubiláns pSr kis unokája játssott. „A vad
rózsa* csimü énekes játék volt a máabdik száma 
as érdekes műsornak. As ünnepélyen as arany
lakodalmas párnak három leánya, egy fia, vala
mint a családnak ssámos barátja volt jelen. Az 
előadások után Fejér Lajos joghallgató, a jubi
láns-pár unokája gyönyörű ünnepi bestédet 
mondott. A banketten több beszéd is elhangzott.

—  A lólevél miatt. Barraváron e hó 13-én 
Auer Sándor és Németh Mihály, ez utóbbi la
kásán egy lólevól miatt összevesztek, miből du
lakodás lett. Németh Mihály az udvaron távozó 
Auer Sándorra még pisztoly lyal is utánoa lőtt, 
de a golyó szerenosére nem talált. A csendőr
ség ez ügyben a vizsgálatot folytatja.

Szerkesztői üzenetek.
o. A. Megtettük.
T. Z>. V ig h .  Szívesen látjuk, Tessék, csak rujts. 

Uj otthonában üdvözöljük.

Í?ROIÍDOH0ALEÍJO8B
IV HTÁlKflOLDÓ GYÓGYVÍZ.

Az 1896- ezredéves országos kiállításon második díjjal kitüntetve- DÖBRÖNTE SÁNDOR  
r—1 — ; F f  ©iflor J á n o s  u tó d a  =  i—

szíjgyártó és nyerges «** 
GYŐRÖTT, Baross-ut 32
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