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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.
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más mértékkel mérnök, mint a győrieknek,, 
Húl V(Ui a* megírva, hogy egy városban, vagy 
kő*íégben csak egy katholikus kör lehet?

Egy magyar Itirályi miniszter nem rostéi 
nyílt«« cilenmondtihi önmagénak erók azért, 
mórt ■ vttlö eket nőin talál , a kathólikuaol; 
egyesülésének megakadályozására'p Tudjuk, 
ka a liberális kaszinó akart volna Újváros
ban fiókkört létesíteni, a miniszter örömmel 
üdvözölte volna. A zsidók alakíthatnának száz 
kört is egy városban, a miniszternek nem 
volna ellene kifogása. Poisze ami katholikus,

más. Már maga ez a azé %katholiktis'í vö
rös posztó a zsidó-liberális kormánynak. Ir- 
tózik tőle? mint az ördög a szentelt víztől. 
Tudja, hogy a katholikusok tömörülése áUai 
ntegerősül a katholikus öntudat. A kutholi- 
ku« öntudat ébredése pedig ti zsidó-liberón« 
elvek temetése. - • ----

Ez oka, hogy kaján szemekkel nézik a 
katholikus körök szaporodását. Ezért félnék 
a katholikus autonómiától is.

A gyér-újvárosi katholikus kör alapsza- 
bálvai visszautasításának, liir szerint, egyéb 
okai is jvannak..

Bár a katholikus körből minden politizá
lás ki van zárva,: mégis politikai okok ját
szottak közbe a meg nem erősítésnél.

Tudjuk, hogy Újváros polgárai ellenzéki 
érzolmüok. Győrváros liberális korifeusai 

-megijedtek az uj katholikus körtől,-mert 
hiedelmük szerint ez a társulás a polgáro
kat ellenzéki érzelmükben meg fogja erősi- 
teni. Az~egyik városi ur kesernyés arczczal 
mondogatta: mit Csinálunk, ha az egész Uj 
várost elveszítjük? — A város sorsát intéző 
liberális klikk szívesebben látja azt az újvárosi 
asztaltársaságot, mely állítólag szegény gyer
mekek felruházását tűzte ki ózdijául, de fő
képen Kossuth . ezégér alatt- kormánypárti 
politikát űz.

i A közvélemény az ahyjszabályok^visszauta- 
sitásét a miniszternek a katholikus körök 
ellen való idegenkedésén kívül, a győri libe
rális klikk iníormácziójámik és óhajának tulaj
donítja.

utczára,. A Petőfi-tórnek rothadozó dinnyehéj- 
balmocskái közt egy turbános török tánozoi- 
tatott tevén egy kicsike majmot. A majom 

. ..rórös huszárnadrágba volt bujtatva s pörgő 
csákót viselt. A mérges török rá-róförmedt á 
huszárkára, mire ez rémülten kapott csákó
jához,' szalutált a hegedülni kezdett. Kőzbe- 
közbe pisztolyt sütögetett, kardot forgatott s 
gyönyörűen hányta-vetette a bukfenczeket.

Egy bámészkodó parasztember oldalba 
böki botjával a törököt a azt kérdezi tőle: 
»Tán az Ű fia ez a vörösnadrágos gyérek?"
’ A közönség harsány hahotára fakadt. De 
úgy látszik, a török nem vette tréfángk^a 
dolgot, mert nagyon haragos képet vágott. 
A parasztember jóvá akarván hibáját tenni, 
éngc-sztglésképen oda szél a majomtánczol- 

-tatéhoz: „No mert a nagy hasonlatosság 
vigett gondütam 1"

Véget ért a komédia s a török odább 
akart vonulni, befelé a .Kossuth-utczéita- 
Húzza, Vonja, mindenfél^^édon^Jgyekszik 
indulásra ösztönözni tevéjét, he biz az meg 
se mozdul. Mi ez, mi ez? Hát kérem, a 
werencsétlen állat térdig volt belesilpptdve a 
Péthfi-tér, szemetjébe! " J

U a r i l i  G yuriim
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■--.-kegyen inog a liberálisok kedve; m  aUt- 
ktdjim Újvárosban /fath. fiókkör; hanem legyen 
önálló katholikus kör. Felhívjuk az újvárosi 
polgárokat-, tömörüljenek önálló egyesületbe, 

»glátjuk. mit Szól ehhez az egyesülés 
t ‘ akadályozó zjMiidárftii:d“vter!

HÍREK.
— Kutrovácz Ernő győri segédpüspök pre- 

bmizácziója Rómában ápril 10-én volt. íj ment
sége a kis-ázsiai Lyciában hrö ma r é  ia ni  
püspöki ezimet adományozta neki. Kufroi'dvz
püspökké szentelése bilósziniih'g~Jn,tjüs V-én. 
hmvét utáni harmadik rasárntpoti történik, .1 
íöLsientelést ár._¿0,1 lk a  János_Megyés ...pilspö- 
künk ö exviájd végezi, kinek 8 te iné  r Fülöp 
dr. székesfejéreári püspök és B o l t i z á r  nagy
szombati érseki -idkárim,fölszentelt püspök fog-, 
nak segédkezni.

. —  Nagybeteg föherczeg. Lipól ff»herczegot, 
mint Becsből jelentik, szélhiidós érte a 
hereinsteini kastélyában. Tostvéreit F.rnö és 
Rajner főherezeget táviratilag hivatták a 
betegágyhoz. A föherczeg 74 éves, tizenkét 
év óta betegeskedik és ez idő alatt csakis

j teskedés, de annál sűrűbben esnek holmi 
|gyengéd kaguezitálások. Németh Miklós nem' 
. kíméli a fáradságot; iparkodik híveket szerezni.
, Sőt mar egy magas fórum is megmozdult érde- 
, kében, llivoi 15w20 szótöbbségre számítanak. 
titodtfried József nem keres szavazatokat, NTem 

I kapuezitál senkit. Teljesen a megyebizottsági 
| tagok meggyőződésére bízza, megválasztják-e 
vagy- ttetn ? — Már a főszolgabírói’ állásokra 
is megindultak a korteskedések. Németh Mik

ii lés kiveinek ép úgy, .mint a Szodffried-púrtiak- 
nak más-más a jelöltjük « íőszölgabiróaágru. 
Holnap, holnapután értekedét lesz , Győrött 
¡1 föjegyzőség-betöltése dolgában. Ugylátszik. 
ezeken, az értekezleteken el is fog dűlni u 

j inegye pennájának sorsa, _____ _________

í ordszóken hagyhatta el a kastélyt. A beteg 
állapota aggasztó, mert úttól lehet tartani, 
hogy,,.,egyik’kaiján meg fog bénulni. , 

Kálvária a z ágyai erdőben. Ktotild fő- 
hcrczegnő kívánságára bucsujáróhelylyó fog
ják avatni azt a fájdalmas emlékű helyet, 
ahol László főhere/."g életét kioltotta egy
végzetes lövés. A kápolna körül azokon 
a helyeken állítják fel a stneziékát, amelye
ken a föherczeg a szerencsétlen napon 
járt. Egyes stácziók már cl is készültek s 
azokba most helyezik el- az Üdvözítő szen
vedéseit ábrázoló képeket A felszentélési 
ünnepségre folynak mér az előkészületek. 
Jelen lesz ez alkalommal az egész főhOrczegi 
család. A- szomorú emlékű hely különben 
bucsujáróhely is lesz. •

------ Megtérés. Megható jelenetnek voltunk
szemtanúi, husvét másnapján,’ f. hó 10-én a 
délutáni órákban a helybeli kármeliták tem
plomában. Papp. Józsefbe, szül. Izsák Julianna, 
81 éves nő, az ev. rcf. vallásból az igaz 
egyház kebelébe tért vissza. A hitvallás le 
tételét P. Halmai Antal fogadta, lelkes beszéd 
közepette, melyben a róm. kath. egyház igaz 
voltát nagyszámú közönség jelenlétében meg-" 
győzőén fejtegette. Megelőzte őt a hitvallás 
letételében Nagy Julianna, ácsi születésű haja
don, ki néhány héttel élőbb Ugyancsak az ev, ref. 
vallásról tért vissza az igaz egyházba. Mind' 
két* áttérésnél báró Gudemus Hugó Antal és 
Mészáros Kálmán urak szerepeltek mint tanuk.

—  Esküvő. Baky István ügyvédi kamarai 
elnök és felesége Boly -Irén Örömmel tudat
ják, .hogy leányukat, Stefaniot 1897. évi 
április 27-ón vezeti oltárhoz Németh Lajos 
m. kir. honvéd főhadnagy, Ludovika-Aka
démiai tanár, dr. Németh Antal. kir. taná
csos, tankerületi főigazgató és néhai Lábán 
Antónia fia, —- Dr. Németh Antal kir. taná
csos, tankerületi főigazgató és félesége Svó- 
oóny Emília örömmel jelentik, hogy Lajos 
fiuk 1897. évi április 27-ón vezeti oltárhoz 
Baky István ügyvédi kamarai elnök és fele
sége Bély Irén leányát, Stefániet.

—  Főjegyzőválasztás a megyénél, Győr- 
megyóben mozgalmas az élet. Nemcsak a fő
jegyzőválasztás, hanem az ekkópen megüresedő 
hivatalok betöltése is napi. beszédtárgyát ké
pezi; Szó szoros érteimében nincs ugyan kor-

j " “ Képzelődés. Nagy csődületet okozott t> 
j hó 18-án újvárosban egy képzelődés okozta 
¡eset. Neubauer József neje az ünnepek előtt 
jegy tyúkot vett, hogy belőle az üunepekre 
j jó tvukhus-ievest főzzön. Mivel azonban a 
j tyűknél tojás volt, nem ölte meg. A tyuk 
meg is örvendeztette asszonyát egy tojása 
ffal, amelyet- a* másnap akart elhasználni. 
Föl is törte a tojást, s abban egy kis vér 
folt volt, amint más 100 meg 100 tojás
ban is van. A tojás tartalmát kiöntötte az 

j asszony egy tányérra és férjével együtt azt 
j hiresztelték, hogy abban a szűz Máriát és « 
‘.k is ’Jézust lobot látni. E hirre csakhamar 
;; seregeseti tódult a .nép a siitŐ-utczai lakáauk- 
j hoz, s akadtak többen, kik szintén látni vél- 
! tők a tojás csudálatos tartalmát, sőt néhá- 
Aíyan a ’tojásban láthatóaiíikokruháínftk kék 
szinét is észrevették. Később a kis Jézus

í szivét is látták többen. Persze, hogy a* állí
tólagos csoda híre mindig jobban-jobban ter
jedt, s már Nádorvárosból, Szigetből, Rév
faluból .is özönlöttek a ,bámulók és a ház 
udvarát, az utczát is elállották, Végre is a 
rendőrségnek kellett közbelépni, 8 eloszlatni , 
a -folttltetett - tömeget; Neubauer József és _ ... 
neje bizonnyára nem gondolták meg, hogy 
meggondolatlan hiresztelésükkel még a rend- i 
őrségnek is dolgot gdnak, s annyi embert 
fölültetnek. ,
- —  A  választók névjegyzéke. A belügvmi- 

j niszter nagyfontosságn rendeletet bocsátott ki 
úgy a városok mint a vármegyék központi 
bizottságaihoz, Nraely bizonyára minden vá
lasztópolgárt érdekel. A rendeletben a mi- 
isztar1 kiemelirhogy a-névjogj«ékek--kügaí^_~ 
ftásakor az illetékes fórumok nem járnak f- 

el mindig oly lelkiismereteseh, min,t azt a 
választói jog megóvása követelné s ezért a 
megfelelő törvényre s az e tárgyban már , 
kibocséjtott kormányrendeletekre való utasí
tással a következőket rendeli. A  kiigazgatás
hoz szükséges intézkedéseket á központi 
választmány május hó első napjaiban tartozik 
megtenni.'Egy-égy összeíró küldöttség három
nál sem több, sem kevesebb tagból nem áll
hat. Az úrbéri l/t telek- és a földadő- 
minimum megállapításánál a legnagyobb 
pontossággal és lelkiismeretességgel kell 
eljárni. A* Összeíró küldöttség részére 
legkésőbb június 15-óig záros határnap 
tűzendő k i. A z  eljárásról a  központi 
választmány hirdetményt tartozik kibocsátani.
A  kész névjegyzék julius hó 5-étől 25-óig 
közszemlére teendő ki. Felszólamások julius 
5-étŐl 15-éig tdhatók be; ezek fölött a köz
ponti választmány szeptember 1—20-ig hatá
rozni köteles, e határozatok pedig szintén 
közszemlére teendők ki, még pedig szeptem
ber 20—30-áig. A  végleges Összeállítás hátát'- .
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