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újra elfoglalja a* elnöki aiéket és tovibb 
vezeti a gyűlést.

Megválanztattak ezután egyhangúlag; elöl
járó: Tótasics György; jegyzőkké: Űrmdmann 
Emil és Borsos István; könyvtárossá: Toscano 
Elek; pónstárosaá: Abday Jóssef; ellenőrré: 
Dobánszky jóssef; gondnokká: Zumbera
Czirill.

Választmányi tagok lettek : Beleznay Sán
dor, Pertetios Jóssef, Jankó Ferencs, Kolubecz 
Ferenos, Németh Antal, Müller Vilmos, Kele
men Kálmán, Dobándy István, Fiala Mihály, 
Horváth Jóssef, Takáos Imre, Czifrik. Pál. — 

'’Póttagok: Pap Gyula, Nagy István, Czifrik 
József és Bősze János.

Indítvány nem tétetvén, a gyűlés a válasz
tással véget ért. >

Örömmel üdvözöljük a megalakult uj egye
sületet, Síi vböl kívánjuk, hogy a munkások 
testi-lelki üdvére gyarapodjék és terjedjen.

a tanító. Lehet rozoga épületben többet 
és jobban tanítani, mint egy minden 
tekintetnek megfelelőben. Mert áll a

tövé teszi azt, hogy a tanítók az iskolá
hoz közei, megfelelő lakásban lakjanak, 
s a házbérre nem kell rátizetniök. Meg-

pedagógusnak a mondása! „az iskola én tehette volna ezt az autonómia annál 
vagyok.“ A milyen a tanító, olyan az inkább, mert a régi kórháznak a Kossuth 
iskola. De tudjuk azt is, hogy a tanító Lájos-utczára néző részét úgyis lakások-
— szintén ember lévén — igen sok-sok 
körülménytől lesz befolyásolva működése 
közben. Lehet a tanító munkakedvét,

nak hagyja s bérbeadja. i
,A tanitók —- miut tudjuk — kérték 

is ezt egy folyamodásban, a melynek

A györ-ujvárósi” kath. iskola régóta 
vajúdó kérdése dűlőre jutott. Az őszre 
már modern tantermekben kezdődik meg 
a tanítás. Az uj tantermeket a régi kór- 
háznak a Rácz-utezára eső épületrészei 
hólyére építik.

Az újvárosi iskola építésével bizo
nyára égetően szükséges, élodázhatutlan 
kérdést intézett el a katli. autonómia, s 
ezzel — azt hiszik legtöbben —  az új
városi iskola kérdését véglegesen rendbe-- 
hozták.

Tagadhatatlan, hogy nagy tartozást 
róttak le, de hogy teljesen rendben volna 
az ügy azt éppen nem lehet mondani.

Tudjuk, és a kath. autonómia vezetői 
is sokszor_hangoztatták, hogy :  nem az

| lelkesedését, kitartását tokozni, lehet kedvező elintézését azonban hiába vár- 
elkeseriteui, munkakedvének szárnyát ták, s nincs is reményük, hogy ked- 
szegni. vezőeu intézzék el, mert, a kiszivárgó

És csodálatos, hogy most, mikor az hírek szerint, -az  autonómia 700 írt 
autonómia vezetőinek szép alkalom nyilt jövedelemét vár a bérbeadandó lak
volna tettekkel bebizonyítani, hogy az osztályoktól, tanítóinak pedig csak 400 
iskolában a tanítót tartják a főfaktornak, frt lakbért fizet s igy 300 frt tiszta 
a léleknek, éppen most fordítottak hátat nyereség mutatkozik évenkint. 
az anuyiszor hangoztatott elveknek. Nem tudunk megbarátkozni azzal a

Beszéljünk világosan! gondolattal, hogy a győri kath. autonómia
Tudja mindenki, hogy az újvárosi ta- ridegen elzárkózik a tanitók helyzetének 

nitók épen nincsenek fényesen dotálva, javításától, s egy kis haszonért tanitói- 
Ötszáz forint fizetés és 100 forint lak* nak méltányos, sőt jogos kérését meg- 
pénz vajmi sováuy jövödelem, s éppen tagadja.
nem teszL lehetővé, hogy a tanító csak,. Mondj tt ki az autonomia) hogy tanitói- 
ískolájának éljen, hogy lelkesedéssel, L ftk természetben (og adni lakást, s 
minden anyagi gondot leküzdve,, lépjen ezzel ta jáu 3Ö0 frttal keve8ebb j 6v6. 
iskolájába. Ha mégis megteszik, bizony | delme lesz évenkint, de iskolájának annál 
csak az ő érdemük, nem az autonómiáé. | tiibb erkölcsi haszna. ö. x .

Tudjuk, hogy 500 forintból még egyes j - — —  

embernek is bajos megélni, mennyire j H Í R E K

épülettől, hanem főleg a tatát októl függ, 
az iskola jósága. Nem a czífra épület 
tanitja és neveli gyermekeinket, hanem

nehéz lehet családosnak. 'ludjuk, hogy 
100 forintért a törvény által előirt ta
nítói lakásnak megfelelőt (2 szoba konyha 
stb.) újvárosban nem kapnak tanítóink, 
tehát a 100 forintra az 500 írtból rá 
kell fizetniük.

Ezeket tudva, vártuk, hogy az iskola
építéssel módját ejti az autonómia, hogy 
tanítóinak’ helyzetén segítsen. Gondoltuk, 
hogy természetben ad lakást, s igy lehe-

ma nemcsak arra való; hogy a tetőt tartsa 
fölülről lefelé, hanem arra is,_hogy valakit 
tartson alulról fölfelé; minduntalan leszakad 
egy új hid, a maga alá temet 30 embert, 
leszakad egy két emeletes új hás, s maga 
alá temet más barmincsat, az építők jelkiisme- 
retlenségéből; megszökik egy pénztáros, égy 
bankár, a mások pénzével zsebében, legszá- 
mossabbak pedig a szerelmi botrányok és 
szerencsétlenségek, a 7-ik parancsolatban 
gázolnak az emberek legszívesebben stb. 
stb. Pénz és élvezet, mindenáron mindenmó
don ez ma a jelszó. Valahányszor ily meg
rendítő eset történik az emberek szemforgató 
képmutatással összecsapják kezeiket, holnap 
minden a régi. ,

Ugyebár szomorú egy kép? Sokszor mond
ták nekem már erre: igaz, igaz, de hát régen 
is igy volt, mindig igy volt, csak újságok 
nem voltak, a melyek kürtölték volna. Erre 
én magyarös rövidséggel., csak azt mondom: 
nem igaz. Apámtól hallottam, hogy fiatalember 
korában tiz forintot, ötven forintot akármelyik 
szomszédjától első sióra, becsületszóra, paro- 

Jára  kapott kölcsön. Próbálja meg ezt ma 
valaki 1 ”

De hová tévedtem P Onnan iudultam ki, 
hogyan élveznek ma az emberek s hogy né-

künk ily élvezet nem kell. Azért akarunk mi 
körbeli felolvasásainkban és műkedvelői elő
adásaiban önök.számára más élvezetről, más 
lelki táplálékról gondoskodni s ezeket önök
kel megkedveltet».

Ezen reményben veszek !búcsút Önöktől. 
Köszönöm szives figyelmüket, amelylyel az én 
és társaim fölolvasásait hallgatták. A mienk 
volt a fáradság, de a mienk volt az öröm 
is, hogy önöknek nemes szórakozást szerezhe
tünk. Majd ha ,az első lehulló hópihékkel 
újra találkozunk, reményiem, még többen le
szünk. Enjték ejtsék módját, szerezzenek uj 
híveket körünknek. Egy bántó szót hallottam. 
„Azt gondbpíd, hogy csak te vagy jó katholikus, 
mert a körnek vagy tagjai“ Mintha a mi körünk 
nem gyűjtő tábor volna valami jóra, hanem 
választóvíz egyazon akólban. Isten ments 1 A 
ki nem akar jönni, nem erőltetjük, szent a 
béke. Csak azért, mert a körnek vagyunk 
tagjai, nem tartják magukat jobb katolikusok
nak annál, a ki anyagi módja vagy más tisz
tességes ok miatt nem léphet közénk. De a- 
ki kinn matad, szinte ne gyanúsítson, rágal
mazzon bennünket, hogy veszedelmes vagy 
tisztességtelen ozéiokat követünk. Különben 
akár kinn, akár benn, Isten velünk, a viszont
látásig 1 IVigt.)

—  Egyházmegyei hirek. Kreskay Antal 
léb'ényi plébánost .Zalka János dr. megyés 
püspökünk ő éxeiája szentszék! ülnökké kine
vezte. Az érdemes plébánosnak gratulálunk 
o kitüntetéshez. — Tibold Albin szí. ferenoz- 
rendtt szerzetes, kit megyés püspökünk papjaL 
közé fölvett,-Pecienyédre küldetett káplánnak.

— jótékonyság. Űr. Zalka János megyós 
püspökünk ő exciája „a győri és győrvidéki 
keresztény munkás-egyesületnek 100 frtot 
adományozott,

* Hangversenyterem Győrött. A váro
sunkban működő két zene-egylet a leg
utóbbi időben frissebb lüktetést hozott 
be Győr társaséletébe. Zene-estélyeikkel, 
hangversenyeikkel nagy közönséget hódí
tanak ,meg a zene élvezetének; ének- és 
zene-iskoláikkal a fiatal nemzedéket ké
pezik, érzésüket nemesítik, finomítják. 
A két pártolásra méltó egyesületet nemes 
működésük közben nem egyszer hátrál
hatja,akadályozza az a körülmény, hogy 
sem iskoláik elhelyezésére, sem- hang
versenyek rendezésére teljesén megfelelő 
helyiségekkel nem rendelkeznek. Ezen a 
bajon akarnak most segíteni. Állandó és 
a czélnak teljesen megfelelő épületet, 
hangversenytermet akarnak épiteni. A
terv már kész is. Hatschek bécsi mű-*
épitő tervezte s mintegy 30 ezer ‘írtba 
kerülne. Telket a várostól remélnek kapni. 
Az épületben áz üveggel födött hang
versenytermen kivül len&e vendéglő és 
zeneiskolai helyiségek. Tekintve azt a 
körülményt, hogy a két egylet a mostani


