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lőnek is minden látogatásáért a mit m  
¡•kólában teás. Esen kívül est rendelte a 
nagylelkű hagyományosó, hogy a tanfelügye
lőt, valahányszor a községbe érkesik, vendé
geljék meg. Szabó Károly tanfelügyelő erről 
a megvendégelésről lemondott és á felaiapo* 
rodott ősasegből, a mi 100 frtra rag, ruhákat, 
könyveket és iskolaszereket vásároltatott a 
szegényebb sorsú gyérmekeknek, a kik között 
ma megjelent, hogy ssemtől-szembe juttassa 
nekik a kis Jézuska ajándékát.

—  A  fetekezetnélküliség hódítása. Az uj 
egyházpolitikai törvények nem egy helyütt a

■ vallásosság hátrányára is mutatják eredmé
nyüket. Battonyán tizenhárom családos ember 
jelentkezett az anyakönyvvesetőnél azon szán
dékból, hogy vallásukat a felekezetnélkÜli- 
séggel oseréljók fel, még pedig tíz katholi- 
kus és három református. Áttérésüket ugyan 
nem indokolták, de valószínű, hogy cséljuk 
a hitközségi adóterhet lerázni, a mitől azon
ban úgy is osak őt év múlva szabadulhat
nak meg teljesen. ____ _____  .

— Hymen hirek. Jilg Ede győr-belvérosi ta
nító kedves leányát Jilg Arankát eljegyezte 
Varga László budapesti tanító. — Eábl Fsrencx 
mosonyi magáuzó kedves és müveit leányával 
Bábl Budikával jegyet váltott báró Bitdl Zdehki 
áll. vasúti hiv. Budapestről— Fáji Fáy Hargitát 
eljegyezte Havekorst Gusztáv es. és kir. had
nagy. Boldogságot kívánunk a jegyeseknek.

— A  pétervásári választás. A pétervásári 
választókerületben a nemzetipárti Károlyi 
László grófot tegnap egyhangúlag kikiáltották 
képviselőnek.

—  Városi képviselő választás. Holdházy - 
János oz. püspök halála következtében meg
üresedett városi képviselői állást hétfőn töl
tötték be. Acsay Ferencz főgymnáziumi igaz
gató és Németh Károly dr. ügyvéd voltak 
a jelöltek. Hint előre látható volt Acsayt 
nagy többséggel megválasztották. Leszavazott 
342 választó. Ebből Acsay kapott 220 és 
Németh Károly 112 szavazatot.

— A  gyfirszigeti biríválasztás tegnapelőtt 
folyt le Szodtfriedt főbíró elnöklete alatt. Újra

az, legvalószínűbb igy argumentál : az állam 
mellém rendelte szubvenczionált szübszidium- 
n a k ;. . . s minthogy teljesen megfelelt .s. . 
holtomiglan megelégszem véle . . .

A mi az én okoskodásomat illeti, ma vélet
lenül plüre ültem. .A dolognak nem nagy
bátyám, hanem az a tolakodó ludimagiszter 
az oka. . .  Kern' láttam a ház körül senkit. . .  
Yizitteltem . . .  Az intrádát helyesen végez
tem . , .  Természetesen, ha helyesen kezdet
tem, kötelességem az egész dolgot helyesen 
végezni is . . . Térdeimre ereszkedtem . .  . 
Oh aranyos pilla-a-a. .  . Megvallom, a többi 
a torkomban akad t. . .  Kabátom gallérját 
szorongatta valaki, —. és lábra állított. . .  
Én határozottan protestálni kezdtem . . .  igen, 
protestálni még lábaimmal is . . . De hát az 
az-átkozott ludimagiszter menydőrögve böm
bölte: Lódulj!. . .  És én — lódultam. . .

* *

A képviselőválasztások lezajlottak. . .  Nagy
bátyám a nótárius, a „közügyek terén kifejtett 
sikeres működéséért“ a koronás aranyérdem- 
keresztet kapta. — Nagybátyám is, meg 
Trései néni is e nagy nap emlékére: a bab 
csipedőféle „krokogyilus* históriát teljesen 
kitörölték emlékezetűkből.

Szóval, ma fényes nap, fényes ebéd van 
a  mi házunknál!

megválasztották a volt bírót Bejczy Ferenciét. 
Helyettes bíró Szenegáli János lett.

— Nemes példa. Igazán lélekemelő és sziv- 
nemesitő örömet izerzett gróf Khuen-Héder- 
váry Károlyné úrnő ő exozellentiája köve
tésre méltó nemes példája által Bédervár 
község szegényeinek és iskolás gyermekeinek, 
a kikről az idén sem feledkezett meg. Ke
gyes adományából ugyanis,—  mint az előző 
években is, — a karácsonyi ünnepek alkal
mából az összes szegények ruhakelmékkel 
lettek ellátva, az iskolás gyermekek pedig 
különböző tanszerekkel, süteménynyel és oae- 
megefélékkel lett k kivétel nélkül megör
vendeztetne. Sokáig tartós, kellemes benyo
mást ' gyakorolt az emberre a sok Őrömtől 
duzzadó hálás gyermekaroz szemlélése. Bár 
sokan követnék a nemesszivű úrnő jétékonV 
példáját I

*  Háromszoros doktor. A magyar tudomá
nyos egyetem évkönyveiben is ritka eset, 
hogy két év folyama alatt valaki három 
tüdoraágra tegyen szert, mint közelebbről 
Kézsmárky István péosmegyei áldozópap, 
Károly Mihály gróf nevelője, ki két év előtt 
a hittudományok, a nyáron a jogok és pár nap 
élőt az államtudományok doktorságát sze
gezte meg. A jeles tudós közelebbről a pécsi 
püspöki jogakadémia kanonjógi és jogtörté
neti tanszékére lett kinevezve.

—  A  győri waggon- és gipgyárriszvénytár- 
saság megalakult a múlt hétfőn. A rész
vényesek a közgyűlésen elnökké Wottitz 
Károlyt, jegyzővé dr. Bappoch Frigyest vá
lasztották. Az alapszabályok elfogadása után 
'megválasztották az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság tagjait. A részvénytőke öOO'OOO 
forint, 5000 darab 100 forintos részvényekben.

*0ngyilkosságfestékkel.Nagyvátadon tegnap
előtt Barabás Juliánná, cselédleány megmér
gezte magát. A kórházi orvosok könnyű mér
gezésnek gondolták, az egészet, s azt hitték, 
hogy néhány nap alatt már elhagyhatja a leány 
a kórházat- A szerencsétlen leány azonban 
mindig rosszabbul lett, s tegnap kissenvedett. 
A vizsgálat kiderítette, hogy a leány 'falami

Nagybátyám a jókedvtől szinte áradozik; 
a ludimagiszter is már túlesett a szokásos 
három literen. . .  Néha, néha megvető tekin
tettel . méreget. .  . Az aranyos pillangó, a 
bájos szubvenczió vidáman kaczag. . . A 
ludimagiszter vallomásokkal üldözi. . .

Ejnye canis tua mater, — mit sugsz-bugsz 
annyit, te gonosz mesteri Szólalt meg nevetve 
nagybátyám.

Hát pajtás a kis aranyos pillangó, a síub- 
voncsionált ssubszidiumom, Bertácska kezé
ért konkurálok!

Azért-eP . . .  Elkéstél pajtás . .  .1 A szub
venczionált aranyos szubszidiumot mai naptól 
megvonom tőled, — s kijelentem, hogy ma
gamnak imént eljegyezvén, es órában elcsíp
tem tisztelt orrod elől?

Elcsipted-eP . . .  Elcsípted ám öoséd elől, 
— kit nem régiben helyetted is megegzámi- 
náltam . . .

E-e-eosém elől-e . . .  Na ecsém, úgy hát 
csak pakolj, — s többé soha, de soha ne 
jöjj hozzám „pihenőre l*

*  .
Természetesen, én meg e lapok utján 

egész Ünnepélyesen kijelentem, hogy többé 
a nótáriusok és kántorok ügyében egy toll
vonást sem teszek; de nem áml

'.Í-.

zöld festéket vett be, a melyet gazdája rovar
irtó szernek használt. A festéket a mérgezés 
napján vitette a gazda a leánynyal egy fűszer- 
kereskedőtől, a kinek est a mérges jószágot 
nem is lenne szabad árulni. A leány öngyil
kosságának oka egy levél, melyben szeretője 
tudtára adta, hogy ném veheti el, mert 
mást szeret.

*  A z  újvárosiak panasza. Nagy a panaszuk 
az újvárosiaknak. A hosszu-hidról levezető- 
gyalogjáró jobb szárnyát (a Neuvirt-féle fa
kereskedés élőtt) ugyanis kikövezték, de a 
balssárnyát (a Réthy-hás felé) kövezetlénül 
hagyták. Pedig ezen a részen többen járnak, 
kelnek, a mi nem kényelmes dolog sáros 
időben, a mikor térdig érő loos-poosban kell 
járniok. Úgy látszik, a jó Isten jobban sze
reti az újvárosiakat, mint a mérnöki hivatal, 
azért adott most jó kemény időt, hogy a 
szegény újvárosiak tiszta ozipőben járhassanak.

— Megszűnt lap. Mosonymegyében két lap 
vala: egy magyar és egy német. Azt hitte 
volna az ember, hogy a hires Pogdwy-uralom 
alatt magyaro odni fog a megye. A német 
lap előfizetői lassanként elfogynak és beadja 
a kulcsot. A dolog azonban ellenkezőleg tör
tént. A magyar lap múlt ki ez árnyék-világ
ból. Nem keressük, nem mondjuk, mi. volt 
az oka. Annyit azonban mégis meg kell em
lítenünk, már a volt szerkesztő érdekében 
is, hogy a múlt esztendő nyarán ütött bele 
a Kuliszéky-filoxera, addig mig a szerkesztő 
Karlsbadban időzött 1 — így megyen vissza
felé Mosonymegye a hires liberális kiskirályok 
és vioze-kiskirályok alatt.

—  A  iparhatósági meghizottakat szombaton 
választották meg. Iparlajstromokat szemlélő 
megbízottak: Bozzay János ssüos, Lelótzky 
Gyula czukrász, Franki Mór kereskedő; 
tanoneziskolákat szemlélő megbízottak: HaU>~ 
ritter Albertbentes, Erhardt Antal bormérő, 
MaMer Lipót kereskedő, Ffaffstaller Yinoze 
szatócs; műhely vizsgálók: Novák János üve
ges, Hader Ferencz kárpitos, Pótfay József 
kékföstŐ, Szikriszt János szabó, Tatay Lajos 
hentes, gyárvissgálok : Józsa János 1 kovács, 
SterH Ferenoz bádogos, Kránert Adolf esz
tergályos, Nits Pál lakatos, Fésű János épí
tési vállalkozó, Varga László rézöntő, Szabó 
József sütő, Jungt György asztalos, Póttagok: 
Gombás Pál vendéglős, Csizmadia János szabó, 
Franesik Andor illataserész, Sirschler Bernét 
kereskedő és Katula Antal szabó.

—  Tánozmulatság. A  győri iparos önképző- 
betegsegéíyzö-egylet f. évi január 23-án tartja 
a Vigadóban zártkörű tánozmulatságát.

— Törlés a z  alapszabályokban. A babarcai 
rém. kath. olvasó-egylet alapszabályainak 
egyik asakassában e szavak is olvashatók^: 
»Az ogylet mindazon tágja, ki a vallás vagy 
haza ellen vétséget követ el, kizárható az 
egylet kebeléből.“ Furcsa világot vet a bel
ügyminisztériumban divó gondolkodásra azon 
körülmény, hogy a »vallás* szót a minisz
tériumban kitörölték az alapszabályokból, 
mintha a vallás fogalma nem volna épp fő
támasza a haza fogalmának.

— Uj óriási ágyú. Még nem volt olyan 
lőszerszám a világon, mint az az ágyú, me
lyet most fognak elkészíteni a Wateroliet-ar- 
zenálban. Az ágyú osövének 16 hüvelk az 
átmérője, 50 láb a hússzá és Í26 tonna a 
súlya. A hordtávola nem kevesebb, mint 16 
angol mértföld és a lövés ereje oly—nagy, 
hogy egy 27 és fél hüvelknyi vastag, pánozél- 
lemest, a mely a legkitűnőbb nőiéiből van 
gyártva, még két mertföldnyi távolból is át-
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