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ség ez iszonyú tényét és felhívom a járási 
és helyi hatóságokat,, hogy a -királyt és 
nemzetet ért- csapáa^ajkaltnáhól érzett gyász 
jeléül: a) minden középületre tűzessék
ki a fekete dobogót és tartsák kitűzve a.te
metést követé harmadik napig; b) ^vallás
felekezeteknél hassanak-oda, hogy a király
néért gyász-istenitiszteletek tartassanak és 
azokon a politikai községek testületileg rószt- 
vegyenek. imádkozzanak a magasztos, sokat 
szenvedett, mégis oly sok vigaszt nyújtott 
Nagyasszonyáért, boldog emlékű királynéért.

Népeinek őszinte részvéte, együttérzése 
enyhitse-jé öreg..király un knalc_mérhetlen fáj
dalmát, szeretete és ragaszkodás«-vigasztalja ; 
az ég ereje vértezze és óvja minden további 
csapásoktól.

A gyárvárosi' összes iskolák tanári! 
kara értekezletet tart, melyen kijelelik 
'«óraikból azt, ki a gyáéziruuepély alkal
mával itZ’ ifjúságnak előadja azt a szo> 
moru csapást, mely a királyné halálával 
az országot. érte. 4  katholikus elemi 
iskolákban e tisztet Mohi Antal dr. apát
kanonok,- belv. plébános vállalta el. _ i ...

Győr, szeptember 11-én.
Ooda Béla,

- -uJispán. - —

A város.

Gyászol a város. Alig van hág, mely
től fekete lobogó ne hirdetné a honfiúi 
szív. fájdalmát. Elnémult a zene, a dal. 
Bizonyos szomorú hangulat, mely szom
baton este -mindenkit elfogott, még min
dig tart. Több üzlet, előtt esojioytokban 
áll a nép, szomorúan szemléli a királyné 
gyászkeretes arczképét.

A közigazgatási bizottság ülése tegnap 
l<-tt volna, de tekintettel a országos 
gyászra, temetés utánra halasztották.

-■-Közgyűlési

Csütörtökön délután 3 órakor Győr- 
város törvényhatósági bizottsága rend
kívüli közgyűlést tart, melynek egyedüli 
tárgya az égé«! országot ért rettenetes 

-csapás:—— - — — - —

Gyász az iskolákban

fí’lasics vallás- és közoktatásügyi mi
niszter táviratilag kereste meg az iskolai 
hatóságokat és intézkedett, a gyász meg
tartásáról.

Zalka János dr. megyés püspökünk 
őexeziája enuek-fölytán á következő kör
levelet. intézte az egyházmegye papsá
gához :

a lélek-halhátatlunsága-;-azokból a szemek
ből, melyek lenn a Biralomvölgyben, a hol 
emberek laknak, annyi könyet ontottak.

A hol csak megfordult, mindenütt lelkei 
sedést' keltett. A korfui parasztok porba hull
tak, előtte az utón. A parasztasszonyok pe
dig utána kiélték: magasztos királyné. Isten 
áldja meg lépteidet! miközben mindnyája 

-keresztet vetett. A falu gyermekei az olaj
fák közé húzódva már messziről lesték a 
felséges asszony jöttét és versenyt futottak, 
hogy ki nyújtson eléje virágzó narancs- és 
olajágat hamarabb.

Rajongott a szépért, melynek valóságos 
tnegteBtesülóseJlmaga volt. Madeirában agy* 
agg egyszer kamóliacsokrott nyújtott át neki. 

JL  melyért több ezüstpénzzel jutalmazta. A 
mikor tovább haladtunk, egy üde szép fia'al 
lány állt a királyné ólé és szintén kamélia
csokorral kedveskedett neki. A leány aranyat 
kapott jutalmul. Arra a^kérdésemre, hogy 
miért adott a szegény aggnak keveset és a 
fiatal leánynak többet, így felélt:-mert szgp 
volt! Mindannyian tudjuk, mennyire lelke
sedett a zenéért és költészetért. Wagner 
Richardnak mentő angyala volt egyszer, a mi
kor nagy összeg pénzzel sietett támogatására. 
Heinének Korfu szigetén szobrot emelt.

„A győri egyházmegye valamennyi iskola 
igazgatóságainak. - T-~

A lapokból -’értesült az egész ország azon 
gyászos eseményről, bogy felséges király
asszony életét' Genfben, hova egészségének 
megszilárdítása végett jnent, folyó szeptember 
Ivó 10-én délután gyilkos kéz-kiöltá. Az egész 
magyar haza gyászt ölt. Ezen lesújtó gyász
nak külsőleg is adjunk kifejezést. A nagy- 
méltéságu vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur rendeletének megfelelőleg

1. a temetés és gyászünnepély napján az 
intézetek működése szüneteljen,

2. a gyászmisén megjelenjenek a tanulók, 
ii. a gyászmise után egyik tanítója tartson

előadást a nemzeti gyászról, méltassa az el 
bunyt királyné emlékét e megrendítő szomorú 
alkalommal kegyeletes szavakkal, ajánlja a 
tanulók emlékezetébe.

Midőn ezeket, közrebocsátom, fölszólítom 
a' tanulóifjuságo, hogy a megholt kegyes
királynénak lelkiiidveért imádkozzék, kérje
nek Istentől erősséget és vigasztalást föfl- 
séges urunk királyunkra és fönsógos csa
ládjára.“ —  ------- ---- —• -----—"-------------

Oh Mária '-fohászkodunk,
TokintS-alá a völgybe. .
S e kis lakot Miiisszivny^uk. . • <

vVlu k ¡maliiul föl-l bö,
Ha Bjáz .vihar- ront, száz halál 

. E kisded házikóra, : ; ^
-Amíg te- védőd, bizton áll, ■ '
A te kegyelmed óvja.

— A városi közönség figyelméből Múlt szá
munkban uiár említettük, hogy a városi szám
vevőség hurezojkodik az uj városházba. Á 
hurozolkodás még folyton tart, s ez idő alatt 
a számvevőség szünetel, tehát sem befizetés, 
sóm k ¡tízetés neth teljesíthető.
^==“A keresztény munkás-egyesület megnyitó-- 

Ünnepe. Ez előtt egy évvélymóg csak merész 
gondolat volt az, ami most már két lelkes 
férfiú' buzgolkodása folytán valóság: a győri 
és győrvidéki keresztény- munkások egyesü
lete megindult, hivatása: a szegény munkás- 
nép-mindennemű gyámolitásánnk utján. Isten 
áldását kérték-a* első lépésekhez-; azért va
sárnap délelőtt a magyar ispita templomában 
misét hallgattak az egyesület tagjai, amelyet - 
dr. Giesswein Sándor, kanonok, szeu.tbesgéde 
előzött meg. Úgy a sz. beszédnek, mint a 
délutáni felolvasásnak, melyet Németh Gyula 
belvárosi káplán tartott, tárgya a munka volt, 
amelynek. kötelező voltáról, teljesítésének 
módjáról, földi és földöntúli áldásairól vilá
gosították fel a rendkívül nagyszámban egybe- 
sereg lett munkásokat. A felolvasást szerény ~ 
áldomás követte. Az egyesület ugyancsak az 
említett épületben boltot is nyit, amelyben 
összes szükségleteiket olcsó áron és jóminő* 
ségbeu szerezhetik be a vásárlók. Ezen bolt 
szerdán nyílik, meg.

* ROSSZ jel. Nem épen biztató jelek között

Iánkban az idei tanév. Mig tavai ugyania 
az I. évfolyamra negyvennél több tanuló-irat
kozott be, az idén csak 17 jelentkezett erre 
az osztályra. Tehát még fele sincs a tavali 
számnak. Nem valami biztató jel a jövőre 
nézve. Azt mondják ugyan az illetékes körök,

Gyász az egyházmegyében.

Zalka János dr. megyés püspökünk 
gyászkeretes körlevelet bocsátott ki az 
egyházmegye papságához, melyben el
rendeli, hogy a gyászistentiszteleteket a 
boldogult felséges asszonyért a temetés 
napján tartsák.

A temetés napján Győrött az összes
templomokban megszólalnak^». harangok 
déli 12 óra után és a temetés órájában.

HÍREK.
— A királyné verse. Erzsébet királyasBZony 

szerette a költőket s olykor maga is megpró
bálkozott a versírással. De csak egyetlen verse 
jutott nyilvánosságra, amikor Ischl mellett 
egy'Mária-képre irt néhány sort. Ezt a ver
set most is sokan olvassák ott és nem is sej
tik, hogy Erzsébet királyasszony irtar A kW 
versöeske így hangzik :

hogy azért nem jelentkezett annyi növen
dék mint tavai, mért a miniszter fen delete 
folytán az iskola csak felső kereskedelmi 
iskola czimen szerepe)’, nem pedig mint aka- 
démia. Lehet bogy igy van; de aki tanulni 
akar, nem a ciimért jár ¡»kólába, hanem a 
tudományokért, melyeket ott elsajátíthat. 
Ebben az esetben pedig nem változtat a 
lényegen, akár akadémiának, akár felső ke- 
resk. iskolának bivják. A tantárgyak, tan
anyag így is, úgy is égy.

— TŰZ Újvárosban. 'Vasárnap este. tizenegy 
órakor tüzilárma riasztotta fel Győr-ujváros 3  
nyugalomra tért lakosságát. Schneider Pái szé- 
les-utűzában levő 1. számú háza állolt lángok
ban .-A- ház- belülről gyuladt ki. A tűz csak- —  
hamar tovább terjedt. Jakus Károly, Magyar 
Imre éa özv Farkas Györgyué házai estek lán
gok martalékává. ,E uégy ház leégett .a földig.
A tűz oka természetesen ismeretlen. Az oltást, 
egyáltalán a tűzoltók munkáját nagyban meg
nehezítette ismét a vízhiány.

* Nagy. Közép. Alsó
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