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Lueger eskütétele. Nagy ünnepségek között 
folyt le Lueger dr. Béce polgármesterének 
eskütétele kedden, ápril 20-án. A* , eskütétel 
után Lueger a királynál volt . kihallgatáson, 
ki öt kitüntető nyájassággal fogadta. Este 
egész Béós városa, kivéve 4  zsidók házait; ki 
volt világítva az tij polgármester tiszteletére.

A  háború. Kiütött a görög-török háború. 
A harcztérröl érkező jelentések homlokegye
nest ellenkeznek egymással. A törökök je
lentései szerint a helyzet teájuk nézve ked
vező. A görögök ellenben á törökök vcresér 
gét hirdetik^ A görögök legnagyobb sikere
eddig, hogy a melunai szorost megtartották. 
A melunai másfél napig tárté csatában állí
tólag tízezer török jisett el. A görögök á*U- 
tólag Preveza megerősített kikötőt is bevet
ték. Editem pasa, a török nagyvezér, főtö- 
rokvése, Larisaa felé előro nyomulni, hogy az 
ut szabad legyen Athénbe. A harcztéren álló 
török rendes hadsereg 114 ezer emberből 
áll, mig a görögöknek csak 78 ezer emberük 
van. Ezekhez járulnak még a törökök részén 
a basiborükök, a görögök .részéről pedig a 
nemzetőrök..

Az orosz ázsiai Törökország határszélen 
nagy haderőt, kónczentnUt- Ha az ‘orosz 
medvének p Balkán-félszigeten levő apró 
bpesai megtámadják ?> beteg törököt, a 
czár pedig Ázsiában, (ög okkapiUni, a nagy- j 
hátainiák persze aiirulezt tétlenül nem j 
nézhetik. A Balkán-félszigetet nem hagy
hatják a szláv elem kizárólagos m artalé
kául. —  K itö r^ rh a re z  K'-öustantinApoly 
b irtokáért; és nincs ember, aki ennek 
rettenetes következményét előre meg
mondja; ~ “  “  ‘

egy szép reggelen a rra  ébredünk, W . 
az európai nagyhatalm ak kegyes, de dwL, 
ajándékai folytán, legyűrnek berniünket a 
szlávok. , ■ ; .

Egyik államnak Sem Állana, annyira 
érdekében, mint. éppen Ausztria-Magyaj. 
országnak, a status- juo, Törökország jel6B 
állapotának, feutartása. —  Egyrészről 
azért, m ert szövetségeseink minden szer-

zödés daczára a  legnagyobb ellenségeink
lévén az ő érdekeik a mienkkel homlok*
egyenest-ellentéteseki—másrészről

T le le t iT á b o r n .
Görög-török határon megdördült az 

ágyú. x
Kevés közünk volna a beteg török és 

a pattogó görög háborújához, ha a már 
— eddig-ib'- csúfos- kudarezot—vallott—nagy 

hatalmak a háborút az illető két ország 
c  ímtárai közé tudnák szorítani ~  De kiI . t.

hisz ebben.
A török-görög csete-páté alighanem

csak_kezdete lesz a rég kitörőfél ben
levő európai nagy háborúnak.

Szerbig, Bulgária,-Montenegró csak a 
ezár atyuska intését várják, hogy fegy
vert fogva a roskadozó török birodalom 
ellen, annak felosztását, aktuálissá tegyék.

Európa népei most bizalommal néz
nek a három császár szövetségére és ta
lálkozására. Pedig a történelem isme
rője tudja, hogy sokszor megesett már, 
mig a császárok egymás kezét szoron
gatták, csékolóztak, addig otthon öntöt
ték a golyókat, köszörülték a kardokat. 
III. Napóleon és Vilmos szépeket mond
tak egymásnak és néhány' napNpiulva 
megüzenték—a háborút.
■- ^A -háromYesászár^8zövetkezése=és' 
hílkozása ezekben a válságos időkben, 
éppenséggel nem á liéke~ jele. — Összejön
nek és alkudoznak. Ha az alku nem sike
rül — ki tudja mi történik.

A körülményekből arra következtet
hetünk—ha—uem -sikerül a háborút loka
lizálni, Ausztria-Magyarország az európai 
viharban elhagyatva lögújlani. —  Akármi 
töiténik, csak veszthetünk. Yésztünk még 
akkor is, ha egy; összehivandó európai 
kongresszus megegyezik a kimúlt török 
hagyatékán. —  Nyakunkba csapják majd 
Bosznia-Herczegövina folytatását,' mely

'azért,

rengeteg vérbe, pénzbe fog kerülni saját 
kárunkra. —- Úgyis elég a szláv elem 
a monarchiában és ha még szaporítjuk,

mert megegyezés esetében isi csak kő- 
ruuk lehet. —  Beánk tukmálják kelet 
apró népeinek czivilizáczióját, hogy ja. 
já t vérünkön neveljük halálos, ellen
ségeinket.

A görög-török háború kínos aggodal
mat kelt a magyar anya szivében. Fiát 
alighaneltr' mészárszékre viszik.

És miért?
A nemzet érdekeiért, bizonyára nem.

katholikns körök ellen,
Tudják olvasóink, hogy a győr-ujvároii 

polgárok katholikus kör létesítését határol
ták el. Rövid idő alatt a tagok száma lffö-n 
szaporodott. Ekkor érintkezésbe léptek 1

podásra jutottak, hogy az újvárosi kör a 
belvárosival szerves összefüggésben legyen, 
légyen ennek fiók-köre.

Az alapszabályokat a rendes utón fel ii 
küldötték a miniszterhez, a kitől már vilin 
is érkeztek a -városházára —- megerősítés 
nélkül., Állítólag a miniszter fiók-köröket 
nem -engedélyez és Győrött már úgy is van 
katholikus kör, a második tehát szükségtelen. 
-- Furcsán okoskodik a zsandár-miniszter. 
Fehérvdrott miért engedélyezte a fiik-körM,1 
nem is egyet, hanem négyet ? A fehérváriaknak

Ázsiai rajzok.
IY.

—P e tM -té c :

A budapesti Dobos kieszelt holmi ízletes 
tortát s'elnevezték róla Dobos-tortának. Bi-i 
zonyos Tej nevű úriember föltalált valami 
gyertyát s elnevezték róla: Tej-gyertyának. 
(Ezt a találmányt Milly tökóletesbitotte s 
innen származott másik neve: Milly-gyertya.)

Győrött a mocskos Yörösmarty-utóza Vö- 
rösmartyról, a szemetes Petőfi-tér- pedig 
Petőfiről kapta nevét. Szegény Vörösmarty, 
szegény Petőfi! be megfordulnának sírjuk
ban, ha csak sejtelmük is volna arról a 
Visszaélésről, mit Győrvárosa a nevükkel 
végbevitt. Szerencséje Győrnek, hogy .ezek 
a nagy emberek már halottak s így nem 
tiltakozhatnak a rajtok ejtett sérelem—ellen. 
De próbálná csak a tanács valamelyik éW 
nagyságról elnevezni egyik-másik közhelyün
ket, bezzeg tiltakóznának ellene, mojd kikér
nék maguknak, hogy névök holmi szennyez 
utczával, vagy térrel legyen kompromittálva!

Tavaszkor az egész RAcz-utcza kihurcxol- 
kodik kecskéstől — tehenestől a Petőfi térre. 
Ez autér Győrváresának legjobb legelője, 
mert sehol oly buján nem nő a fű, sehol

annyi papsajt, lapu és kutyatej nem burjáuzik, 
mint éppen a Nádor mögötti térségen.

.Minden kecsketülajdouos kihurczolkodása- 
kor egy hónapra való eleséget, egy rámába 
foglalt Kossuth Lajost és négyöles zsineget 
viszen magával. A legelőre érkezvén, sátort 
ütnek, szegre függesztik Kossuth Lajost s 
karóhoz pányvíjfcsák a kecskét, hadd legel
jen. Még éjjel is legeltetik ezt a selyem- 
szakállu, tejelő családtagot s nehogy vala
miképp lába keljen — fölváltva virrasztanak 
mellette a 'családfő s ,a gyerekek. Futja a 
virrasztókból bőven, mert-az újvárosi famí
liák rendkívül népesek. Győrnek összes kül
városai közt Újvárosban terem u  legtöbb gyé
rek és buborka. ___

Mikor aztán a térnék egyik oldalán már 
elfogyott a fü, a rácz-utczái gazdák szépen 
összeszedik sátorfájukat s átburczolkodUak 
az oáz másik oldalára.

Azt tapasztaltam, hogy a PetŐfi-térnek 
nomád kecskései nagyon rossz szemmel nézik 
a jóval,csekélyebb számú tehenes gazdikat. 
Elnyomóikat látják beüttök. Ők ugyanis_azt 
állítják a tehenesekráj| hogy ezek nagyét
vágyú barmaikkal mind* főllegeltetik a leg- 
izesebb füvet. A gidéknak csupán a lapu és 
.kutyatej marad. Ügy emlékszem, hogy a 
kecskések nyújtottak is be a városhoz holmi

panaszlévelet, melyben a tanácsnak támoga
tását kérik elnyomóik ellen, de mire a várói 
úgy 10 esztendő múlva meghozta a végzőst, 
már a panászoáok közül számosán künt pi
hentek a temetőben.—Erre a kecskék -6usu- 
lásnak adták fejőket s nyabrafőre pusztultak 
gazdáik- után. '

A Petőfi-térnek a khinézer templom*) 
felé sarkalló része meg valóságos sivstag. 
Fűnek, lapunak s kutyatejnek p helyütt birs, 
nyóma sincs. Az egész növényországból 
csupán egy fa tenyészik itten: a kofa. Ennek 
a fának káposzta és buborka a gyümölcse, 
de a nyári hónapokban rothadt baraczkot» 
dinnyét is terem. A ‘dinnyészexon beálltát 
az az ezer meg ezer, földön heverő, sárga- 
bélü félholdacska jelezi;'^ melyeken sétálás 
közben halomra bukdosunk s miket hőbe* 
korba unalomból piramisokba rakosgat a 
poszton álló rendőr vagy más hasonló fogla
kozás nélküli ekszisztenozia. A kupáotoiá 
halmozódott százfaju hulladékból halálos 
marásu viperákat s mérges skorpiókat 
ki a forró napsugár, majd mogyoró nág 
legyek — valóságos fenevadak — rohan«» 
meg bennünket milliónyi rajokban, csípősök 
kel ozipóvá dagasztván arezunkat. .  •

Egy szép júliusi délután kisétáltam aKossutc
-- -- ’ _ _

*) A szigeti uj vámház.


