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H L R E iv
— Vaszary Kolos, Magyarország bíboros 

herozeg-primána elvégezvén Pannonhalmán
s^erzefbelópésének ötven éves évfordulója, al
kalmával tartott szent gyakorlatait, tegnap 
délelőtt a rend négyes fogatán Győrbe baj-

püspökünk Ő erózióját. Ő eminencziájn még 
a délelőtti gyorsvonattal - Budapestre - utazott.

—- Püspöki konferenozia. Mint hiteles ¡ for
rásból értesülünk, f .  hó 28-án a budavári prí
mást palotában püspöki konferenozia tar tátik.

—  Iskolamesterek találkozója. Kedden tizen
két tanitó jött össze Győrött, abban a város
ban, - a hol 20,-esztendővel- ezelőtt, jártak 
iskolába, a tanítóképző-intézetbe. Valameny- 
nyien komoly emberekké nőttek az akkor 
fiatal. gyerekek, arczukon a komolyság több 
már, mint a vidámság. A tanítóképző-inté
zetben találkoztak reggel, hol Kardoson Imre 
dr. fogadta őket szívesen. Akkori tanárjuk 
Paár József bágyogi plébános is megérke
zett tanítványai közé. A képző-intézetből a 
benozósek templomába mentok, a h o lP a á r  
József misézett s a kántortanitók énekeltek 

jíb orgonáltak. Délben a Peliór hajóban ebé
deltek, a hol Paár József mondott tartalmas
fel köszöntőt a tanitókra, megemlékezvén a 
megyés püspök úrról, a ki annyit áldozott 
már a tanügynek, s a kinek jóvoltából ke
rültek ki a képző-intézetből. Utána aztán 
felköszőntötték Paár tanárt, majd a találkozó 
szervezőjét ErdŐdit, aztán a Tanügyi Érte- 

"intő szerkesztőjét, Ujlakyt, végre egymást, 
hogy öt esztendő múltával megint összekerül
jenek. A találkozón résztyettek: Paár József
plébános (Bágyog),- Horváth György (Iker
vár), Ozimmerer Emánuel (Nyárasd), Soós 
Pál (Csősz), Levóozky István (Vágh), Beneze 
Kálm. (Nádszeg), Erdődi Ferenoz (Tárkony), 
Klót János (Tárnok), Wiebogen Perenoz 
(Ostfi-Asszonyfa), Harsányi Ferenoz (Ba-
kony-Ságh), H orváti Dezső (Vásárát). Ebéd 
közben a szigetközi árvízkárosult tanítóknak 
gyűjtöttek maguk között, s gyűjtésűket át
adták a Tanügyi Értesítőnek. ~

Választmányi ülés az autonómiánál. A
gyŐrvárosi kath. autonómia választmánya 
tegnap délután ülést tartott. Az ülésen le
tárgyalták a költségelőirányzatot és a folyó
ügyeket. Arról a mi égető kérdés, szó, sem 
volt, Vagyis sem az újvárosi iskolák, sem az 
alapszabályok ügyében egy bötünyit sem 
mozdítottak. A választmányi ülés- végeztével
az iskolaszék- tartott ülést, s több ügyet le
tárgyalta-------

Az ipariskola hurczolkodása. Említettük 
már lapunkban, hogy az ipariskolák helyisé
geit a kath. autonómia a belvárosi fiúiskolákban 
íölmondotta. Az ipariskolának tehát hurozol- 
kodnia kellett új helyiségébe, mely az újvárosi 
róm. kath. olemi iskolákban lesz. A hurozólko- 
dás tegnap megtörtént s ezzel megvan oldva 
az ipariskola helységének kérdése egy évre. 
Hány szór”fog még burczolkodnfipariskolánk, 
ez semmiféle orákulum meg nem monhatja.

—  Rakovszky-Szalavszky sajtópőr. Tudjuk, 
hogy a pozsonyi sajtóbiróság Rakovszky 
István országos képviselőt egy a P. T.-ban 
megjelent lefordított czikke miatt, melyben 
Szalavszky pozsonyi pasa-főispán becses sze'
mélyére sértést látott, három havi fogházra 
ítélte. Rakovszky ügyvédje, Günther dr., 
hiábaL bizonyította be előlegesen, hogy a kir.
ügyésznek nincs joga porolni, mert a czikk- 
ben Szalavszkyről, mint magánügyvédről, 
nem pedig mint főispánról van szó. — A 
pozsonyi törvényszék és Kramolin ügyész, 
valószinüleg nyomós okok miatt, másképen 
vélekedtek, A m. kir. kúria azonban a sajtó■
bíróság ítéletét éppen a megemlített alapon, 
megsemmisítette és a további eljárást is beszün
tette. — * Ilyen arczulcsápást, mint a pozsonyi,
még magy. kir. törvényszék nem kapott.

*  Beiratás az iparostanűriez-iskoláknál. A
győrvárosi iparostanoncz-iskoláknál az inasok 
beiratása ,f. hó 20-án kezdődik az újvárosi 
róm. kath. elemi iskolák helyiségében (újvárosi 
városház). A beiratások esti 7 órakor kez-

—  B o trán ko zia tó kerékp aro s .B g rá tla tva - 
gyunfc a sportkülönböző fajainak, igy a 
kerékpározásnak is. Örvendettünk is a múlt 
vasárnapi kerékpárverseny sikerén. De dá
csára annak, hogy szeretjük a' sportot, nem 
hallgatjuk el a megbotránkoztató esetet, mely 
a vasárnapi verseny alkalmával történt. A 
kerékpárosok, midőn Tóth községen kérész-, 
tül hajtattak, a hivek épen a délutáni kö
nyörgésről jöttek ki a templomból. A kerék
párosok egyike, Puntigám Lajos bár nem 
volt versenyző, valószinüleg azért, mert az 
ájtatoskodók tömege lassúbb hajtásra kény- 
szeritette, oly éktelen káromkodásba, szitko- 
zódásba tőrt ki, a minőre a legdurvább bé
res sem képes. A templomból jövő hivek 
annyira megbotránkqgtak a&hallatlan 'durva
ságon, hogy Puntigámot, ha sikerül elósipuiök, 
ugyancsak elagyabugyálták volna. Puntigám 
még béreshez sem illő viselkedésén saját 
társai is megbotránkoztak. Úgy látszik, hogy 
puntigám Lajos is azok közé tartozik, kik 
műveltséget és tudományt, melylyel persze 
nem bírnak,- a vallásos cselekmények szidá
sában és káromkodásban keresik. Ezt a dol
got pedig azért hoztuk nyilvánossógra, hogy 
sí téthiek is tudják a botránkdztatd ifiúr 
nevét, ős hogy esetleg ne gyanúsítsák a 
versenyzőket. — r

dődnek. Az igazgatóság.
*  Csepreghi Utóda. A tanitónőképző -inté

zethez már megérkezett Csepreghi utóda. 
Mohür József, znióváraljai képzőintézeti ta- 
uárthélfezte á ra ^ M s z te rp a k i m á r e i i s
foglalta állását.

—  Tanitók , közgyűlése. A „Magyaf-óvár- 
vidéki* rk. néptanító-egyesület f. hó 9-én 
Mosony-Szolnokon tartá rendes évi közgyűlé
sét, melyre az egész megyéből úgy egyházi, 
mint világi tagok mintegy hetvenen sereglet
tek egybe. A közgyűlést szt.-mise előzte meg, 
melyet főt. Bobleter Ignáoz plébános ur tartott. 
A közgyűlést Mátyás Endre elnök — a 
nagy számban megjelent tagokat üdvözölvén — 
megnyitá. A tárgysorozatból elismerőleg ik 
kell emelni Heveder Ferenoz kartárs előadá
sát, melynek tárgya volt az osztatlan nép
iskola nehézségeiről szóló, egyes pontokban1 
magyarázatokkal ellátott felolvasás, melyet 
követett ugyancsak nevezett kartárs által he
mutatott, a számtan köréből vett gyakor
lati útmutatás a négy művelet egyszerű és 
könnyű tanításához, mely. mindenek figyel
mét lekötő s bizonyára nem egy fiatal kar- 
társa lesz neki hálás azért, hogy az általá
nosan nehéznek ismert tantárgynál a járatlan 
útról mintegy kózuélfogva bevezette“ « “ biz
tos és révparthoz vezető útra. Az egyesület 
pályázatot hirdetett 'a  kővetkező tételre: 
mily móddal és eszközök segélyével győzi le 
a tanitó az osztatlan népiskola nehézségeit. 
Pályadijul 20 kor., 10 kor., 5 kor, tűzettek

ki, melyek mellé egyenkint ft. Káráll Lőríacz 
esperes-plébános, Wolf József plébános és 
Manninger Mihálytesperes- plébános Urak egy. 
egy aranyat ajánlottak, mely^nemes ajánlat 
nem szorul dicséretreriaten éltesse áz ada
kozókat. Végül Gruber Károly indítványára 
az egyesület a győri kath. töbitókópzö-inté- 
zet mellé felállítandó internátushoz 50 frf
ajánlott meg. ,

Lourdes! szobor szentelés. Szép ünimpop
volt a beledi katholikus híveknek Kisasszony 
napján. Nyitrai Ágnes szegénységében több- 
szőr tapasztalta a bőid. Szűz pártfogását, 
azért hálából 400 frt. összegyűjtött pénzét 
átadta Csizmadia Pál káplánnak, hogy azon 
a beledi templomban lourdesi szobrot állít
tasson. A hivek adakozása folytán a szoborból 
lourdesi barlang-oltár lett, A szomszéd közsé
gekbő l«  százávál jöttek a katholikus hívek 
a beledi ünnepségre. A szertartást nga 
Hahnekamp György kanonok úr végezte, k 
szivreható beszédben ecsetelte a lourdesi 
kegyhely erejét. Ugyanaznap délután Vieza. 
fiókközségben volt lourdesi szobor szentelés, 
melyet szintén ngs. Ha bnekamp úr végezett 
szép, _ szentbeszéd kíséretében. _A Vásár os-
falui hivek szintén 50 frtot adtak át a káp
lánnak, hogy nekik szerezzen lourdesi szobrot.
A Keezöliek pedig, hogy meghálálják az 
Urnák a keresztény fogyasztási szövetkezet 
gyors felvirágzását, egy Jézus és Mária 
szentségéé szivét ábrázoló zászlót vettek, mely
nek fölszentelése Rózsafüzér ünnepén lesz. 
Csizmadia Pál káplánnál a híveknek egy
küldöttsége tisztelgett, hogy megköszönjék 
neki minden irányban való jótékony és 
üdvös működését.

------- Bajnoki verseny. A győri polgári kerék-
p.ár-egylet f. hó 12-én tartóit bajnoki ver
senye szép időben s nagy érdeklődéssel folyt 
le. Ifjú egyletünk alig 4 hónapja alakujt s 
jobbára kezdő kerékpárosokból áll, a baj
noki versenyen váratlan eredményt mutat-

d

hat fel. Ugyanis a jelentkezett 8 versenyző 
a 61 kilométeres távot — daczára az országút 
Eneséig versenyzésre nem alkalmas — követ
kező sorrendben és idő alatt futotta meg: 

NlraOTZ'KoraétYdí 
Forgiarini János 2 óra 12% perez alatt. 
Hl. Szauter Gyula 2 óra 14 perez alatt.
IV. Mendel Mihály 2 óra 29 perez alatt.
V. Neumann Ede 2 óra 38 perez alatt.
VI. Lukárdy Viktor 2 óra 39 perez alatt.
VH. Perelesz Mór 2 óra 40 perez alatt. 
VIH. Brügler Ármin 2 óra 46 perez alatt.
Az egyleti bajnok Strausz Kornél lett, ki a 
győri récordot 15 perczczel megjavította. Az 
összes versenyzők a legjobb eonditióban ér
keztek be s a távot mindannyian 3 órán 
belül tették meg, miért a négy utóbbi is 
időérmet nyer.

—  Fránek Gábor székesegyházi karnagy 
zeneintézetébe összesen 58 tanuló iratkozott 
be, és pedig 26 vonóshangszerre, 19 zongo
rára, 5 énekre, 4 fúvóhangszerre (Flóta, klari
nét t,, trombita) és 4 összhangzattanra.

*  Nagy tfa , Sopronmegye Agyagos helysé
gében csütörtökön délután tűz ütött ki, mély 
csakhamar 14 házat és sok melléképületet 
hamvasztott el. A tűznél a környékbeli tűzol
tók dicséretes buzgóságot .'ejtettek ki, de a — 
nagy szél igen megnehezitette munkájukat. A 
tűz keletkezésének oka álíitólagvigyázatlanség.

*  Megtámadott űr. Himod sopronmegyéj 
Községben csúnyán elbánt egy „ismeretlen* 
em berJftm tfeB oldizaár kerti őrrel. Mig


