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HÍREK.
Űrnap.

Az űrnap uiysteriumu felfoghatlau tárgya 
az Istenember jelenléte a megszentelt kenyér 
és bor alakjai alatt.

A kereszten csak az istenség volt láthatatlan, 
itt (az eltéri szentségben) Krisztusnak ember
sége is rejtve van.

Isten csodája ez éB hitünknek titka. Titok 
előttünk minden, mit nem tudunk ; igy* titok 
elütünk a jövő; mindenütt titkokra akadunk 
a természetben; maga az Isten is titok "előt
tünk; elménk őt föl nem fogja. Korlátolt az 
emberi értelem.

Az Isten tökélyei végtelenek és a termé
szetnek erői kifürkószhetleuek. Élhet azért 
az emberiség ezredekig, mindig .lesz és ma
rad is tanulni valója. A. vallás és tudomány 
gazdag tárházéban a kincsek kimdHthetetle- 
nek. "Még magában az örökkévalóságban - is 
«sak szemlélet és nem felfogás adatik.

A titok győz meg bennünket a teremtés 
nagyságáról; a titok bizonyítéka az igaz val
lásnak. —-------

Elménk előtt mindig és mindig több ismerni 
való és Bzivünk számára mindig több meg
szeretni való tárul fel; haladásra és újabb, 
meg újabb munkára szélit és serkent bennün
ket a miudeuség. És ezen szellemi munkáink 
vívmányai édes és szent örömmel töltik el 

— lelkünket. Boldogságunk a haladás.
Az Isten diadalról -diadalra vezeti a szófo

gadé embert; ki megfutott útjaira megelége
déssel tekint vissza. A hit és tudás előmene
telre segítik az emberiséget; ki titkokba, a 
még fel nem fedezett, fel nem talált dolgokba 
nem hinne, annak tudása nem gyarapodnék; 
a bit vezeti előre a tudást.

Az ember dicsősége, ha fáradhatlau törtetett 
előfej a bit és tudás kapuit mutatja az Isten 
az embernek; kétségbeesés lenne az ember 
sorsa, ha az Isten az embert megállítaná és 
elzárná előtte a teret tovább mehetni. Üzélunk 
mindig többet és többet keresni és elfoglalni.

A hit és tudmány birodalmai beláthatlanok. 
Határt és korlátot a vallás és búvárkodás még
nem talált. ____

------ Mennél több csillagot fedeznek fel az égen
és menüéi többet mérik u*ok pályáit: annál 
nagyobb számban tűnnek fel új és más csil
lagok és annál messzebb vezetnek; a nagy
ságnak és távolságoknak meghatározhatlan 
ismeretéit keltik az emberbeu: úgy a hivő 
és kutató szellem óránkiut a hitnek és tudás
nak-nagyobb és szebb mezeire akad. Utón 
vagyunk az életben, mely ut a maga végét 
csak az Istenben leli meg.

A kathuliczizmus rejtelmei, mysteriumai mö
gött az isteni igazságuak képei vágynak, 
melyekről a- leplet -az Istett fogja odafenn le- 
veuni.

A vallásnak úgy, mint a természetnek tit
kai minket vissza ne riasszanak, hanem az 
imádás és hódolat érzelmeivel töltsenek el.

A katholiczizmusnak _ünnepei nem meddő 
emléknapok, hanem Útmutatók az ész részére.

A világ ünnepségei a test pihenésében, a 
test gondosabb ápolásában és pompájában 
folynak le; mig a kereszténység ünnepei a 
szellemi és vallási dolgukban magaslatiak ki 
és ezek alkotják azok dicsőségét.

Kifürkészhetlen a talaj, a hit -talaja, melyen 
állunk, és járunk, és gyümölcsei, melyek 
benne teremnek megszámitbatlanok.

Az emberi szellem megalázva és megsértve 
lenne, ha vele csak oly dolgokat tudatott 
volna a Teremtő, melyek erejét meg nem ha
ladnák és melyeket a múlandó, rövid időben 
felfogni, átérteni képes volna; és másrészt a 
Teremtő tökéletességéről lenne az embernek 
vajmi gyönge hibás fogalma; a Teremtő ét- 
kutatlan nagysága nem lenne feltüntetve. Az 
Isten felsége és az ember méltósága tűnik 
ki a vallás titkai által.

Ma a szeretet és hit ünnepe van; azért 
egyiránt ragadja meg szivünket és értelmünket 
ezen ünnep; a szív és elme iparkodik a Meg- 

• -válté iránt leróni. tartozását; tanúsítani, meg-

"vallani a keblükben áradozó érzelmeket és 
lelkünk gondolatait. Vetélkedik az elme és 
szív külsőleg kifejezni a meggyőződés és 
őröm adóját. Kifejti a kereszténység ma a 
pompát és fényt, melyet neki a művészet és 
természet szépségei szolgáltatnak; ezekkel 
kedveskedik annak, ki Isteni szivének és 
bölcsességének záloga gyanánt hagyta nekünk 
a szentséget, melyben őt egész lóuyünk oda
adásával imádjuk.

Az örök bölcsesség állítja magáról: „Az 
én gyönyöröm az emberek fiaival lenni.1' Men
nél nagyobb gyönyör nekünk az Isten fiával 
lenni 1 . - a . J."

— Kinevezések. Kecskemétiig Géza győrke- 
rületi borászati felügyelő áthelyezése folytán 
a földmivelésügyi miniszter a győri kerületbe 
Pápa szókhelylyel 'Munkácsy Józsefet nevezte 
szőlőszeti és borászati felügyelővé. — Az igaz
ságügyminiszter Préttenhoffer Ödönt a győri 
kir. Ítélőtáblához beosztott tanácsjegyzőt a 
csurgói járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.

—  Az újvárosi rém: kath. iskolaépités meg
kezdése. Az újvárosi rém. kath. iskolák épi- 
tésének régóta vajúdó Ugye a megvalósulás 
stádiumába lépett. Hétfőn, junius ti-án kezd
ték meg u régi kórházépület lebontását, 
melynek helyére jön az uj iskolaépület, Ezt 
megelőzőleg, hogy az építés munkáján Isten 
áldása legyen, a győrujvárosi plébánia
templomban ünnepélyes istentiszteletet tar
tott, melyen az autonómia elnöke, főgond
noka, Schlichter Lajos, az iskola építője, az 
iskolaszék újvárosi tagjai és hz újvárosi tan
testület volt jelen.

— Eljegyzés. Kárai dr. Szabó László ügy
véd, a szombathelyi ügyvédi kamara titkára, 
tart. huszárhadnagy eljegyezte néhai Németky 
Ernő kir. ügyész és Jerfy Emmának szép és 
művelt leányát Blankát.

—  Iskolai ünnep a fögymnasiumban. A  győri 
benczés főgymnasiutn Gzuczor-köre ma dél
után 6 órakor a koronázás évfordulója alkal 

-mából, Petőfi emlékezetére, a főgymnasjum 
djsztermében iskolai ünnepet rendez.

Az ünnep műsora : 1. Kifályhymnus, előadja 
a fŐgymn. énekkar. 2. Alelnöki beszámoló, 
mondja, Asztalos Jenő, V ili. o. t., a Üzuczor- 
kör alelnöke. 8. Éljen a •király! szavalja 
Mózes János, VI. o. t. 4. Ária Róbertből, 
előadja a főgymn. zenekar. 5. Szülőföldemen, 
Petőfitől, szavalja Gerőfy Gyula, VIII. o. t. 
ti. Petőfi emlékezete, szavalja Bulyovszky 
István, VII. o. t. 7. Magyar népdalok, elő
adja a főgymnasiumi énekkar. 8. A jó öreg 
kocsmáros, Petőfitől, szavalja Asztalos Jenő, 
Vili. o. t. 9. Anyám tyúkja, Petőfitől, sza
valja Posch Viktor, I. B. o. t. 10. Téli világ. 
Petőfitől, szavalja Fekete Jenő, I. A. o. t. 11. 
pályázatok eredményének kihirdetése. 12. 
Rákóczy-induló, előadja a főgymn. ének- és 
zenekar.

—  Adományok. Nagyságos és fötisztelendÖ
dr. Qiesswein Sándor kanonok és városi kép
viselő a „Győri iparos önképző- és beteg- 
segélyző-egylet“-nek ötveu forintot adomá
nyozott, a miért hálás köszönetét mond az 
egylet elnöksége. — Beidl Alajos pápai 
prelátus ur Öméltósága a Győrvidéki Tanitó- 
egyletnek 3 drb cs. és kir. aranyat aján
dékozott. ------- -

— öngyilkosság. Az öngyilkos katonák száma 
szaporodott ismét egygyel. Az~itteni huszár-
ezrednek egy vitéze oltotta ki életét karabin- 
jával, mert félt, hogy jószívűségének megfizeti 
az árát. Nitshofer András a neve és szolgá
lati ideje alatt még eddig büntetve nem volt, 
most azt .a hibát követte el,, hogy egyik baj

társát kieresztette a főkapun, hol ő volt az 
Őr. Ezen tette kitudódott és ő annyira félt a 
büntetéstől, hogy életét vette. Eltemetik és 
azután ismét napirendre térnek az eset fölött, 
a hadügyminiszter pedig legközelebb évi ki
mutatásban ismét egygyel több katonai ön- 
gyilkosságot jelent be. ■

—  A szoczializmus gyógyítása. A váczi 
idősebb alapitványu káptalan rétsági birtokát 
rétsági kisgazdáknak adta ki legújabban igen 
olcsó árban, daczára, hogy az eddigi bérlő 
még az eddigi bérletnél is nagyobb összeget 
Ígér. E nemes elhatározásra pedig az indította 
e valóban emberbaráti szeretőire valló tettnél, 
hogy a szegény kisgazdák során kivánt segí
teni. Isten áldása legyen a nemes gondolko- 
zásu káptalan minden egyes tagján.

—  Óltárszentelés Nezsideren. Ritka, lé
lekemelő ünnepély folyt le~ Szenthárom
ság ünnepén Nezsideren. — E napon lett 
ugyanis megáldva s rendeltetésének átadva 
a plébániatemplom új főoltára. A megáldást 
ő exczelencziája^kegyelmes főpásztorunk ke
gyes megbízásából ft. Egyed János püspöki 
titkár végezte a helybeli papság segédkezése 
mellett. A szorongásig megtelt templomban a 
megáldási szertartás 9 érakor vette kezdetét, 
mely után Egyed János ur fölment a szószékre, 
s szónoki hévvel elmondotta szt. beszédét, 
mely mély s alapos tudományának, lángoló 
buzgalmának s mélyen érző szivének gyü
mölcse. A gyönyörű szónoklat nagy hatást 
tett a jelenlevőkre s magával ragadta a hívő
ket. A szt. beszéd végeztével ugyancsak ft. 
Egyed János ur mutatta be az uj főoltáron 
először a legszentebb áldozatot, mely alatt a 
templomi ének- és zenekar Seb öli Gábor kar
mester ur kitűnő vezetése alatt kifogástalanul 
előadta Horák V. miséjét. Offertorium alatt

- S^höU Gábor ur tiszta csengő hangon tenor-
- solót énekelt. Az ünnepélyes nagymise végén 

„Te Deum“ volt. Meg van áldva az új főoltár, 
át van adva rendeltetésének, s mig ál'lani fog, 
hirdetni fogja szeretett plébános urunk, ft. 
Flórák Károly ur buzgóságát; mert ő volt az, 
ki megszívlelvén a zsoltáron király szavait: 
„Dilexi decorem domus tuae* időt, fáradságot 
s költséget nem kiméivé hozta létre ezen, a 
szeplőtelen-Bárány áldozatához illő oltárt. Ft. 
Horák Károly plébános ur Isten dicsőségének 
emelésére lelkészi pályán már eddig is sokat 
tett, de ezen műve által reátette többi mű
veire a koronát. A remek főoltár a jóhirü 
Rétay és Benedek czégnél készült Budapesten, 
s valóban dicséretére válik alkotójának. A 
nemes egyszerűség, az elegáns czimezés a 
legszebb összhangba olvad a pazar aranyozás
sal s^ bámulatra ragadja a nézőt. Rétay és 
Benedek ezen - művel bebizonyították mire 
képes a hazai ipar e téren. Bélben a vendég- 
szerető plébános ur házában barátságos lakoma 
volt. Az első felköszöntőt a .házigazda mon
dotta s ő exczelenoziája, kegyelmes főpászto
runk, aranyszívű s legjobb atyánk drága egész
ségére űri tó poharát. Lelkes éljenzés követte 
a szép szavakat. Második felköszöntőjében a 
szívélyes házigazda köszönetét mondott a 
hivek nevében ft. Egyed János urnák fárado
zásáért s az 6 jólétére emelé poharát. Azután 
fölállott Egyed János ur s szívből fakadó szép 
szavakkal köszöntötte fel Horák Károly plé
bános urat. Elmúlt a szép- nap, de emléke 
sokáig élni fog a uezsideri hivek szivében.

- Ácsi Ősbudavár. A mi tavali sétatéri ün
nepélyünkhöz hasonló ünnepséget rendezett 
az ácsi tűzoltóság megalakulásának 16-ik
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Törvénykezés.

A nóta vége.
P á lm á iu lt'alubmi 1887. év szeptember 12-én 

Vidd Kálmán, Kollár Sándor, Szabó Endre a 
Reichenfeld-fóle korcsmában tánczmulatságot 
rendeztek, a melyen Vámost György, Dömötör 

“János, Csordás .József is megjelentek.
Egész éjfélig rendben folyt le a tánezmulat- 

sdg. Éjfél után a külön asztaloknál ülő legé
nyek között a zene miatt czivakodós kelet
kezett. Szabó Endre az asztalra állva párán 
csőit a zenészeknek. Csordás József erre 
Szabó Endrét az asztalról lehúzta, -.mire 
Kollár Sándor egy líteresüveggel Csordás 
Józsefet arczon, egy másjk üveggel. pedig# 
Vámósy Györgyöt fejbedobts, majd egy pa
dot kapott fel s azzal Dömötör Jánost ütötte. 
Erre a korcsmában csinos verekedés kelet
kezett.

A  mellékhelyiségben jelenlevő id. Vida 
Sándor közs'égi bíró a verekedőket csitította. 
Felhívására azok le is csendesedtek.

Reggel 5 óra tájban a korcsmaszobában 
már csak Vida Kálmán, Kollár Sándor, 
Kovács István és ifj. Yida Sándor maradtak 
vissza; ők is felkerekedtek, hogy haza mén- 
jenek, Vámosy György ki a söntésben állott 
Kovács Istvánt arczul vágta, majd 6 és 
Dömötör János Kollár Sándort kezdték üt
legelni. ki azonban az ajtón elillant. Vámosy 
Vida Kálmánt a kezében levő bottal úgy 
főbe ütötte, hogy a földre rogyott. Vidát ki 
elájult, a falubeliek bevitték egy közeli házba, 
hol- eszméletre tért.

A kir. törvényszék junius 6-án tartott 
végtárgyalás alkalmával Vámosit Györgyöt 1 
évi börtönnel, Dömötör Jánost 6 heti, Kollár 
Sándort 6 heti fogházzal, Kovács Istvánt 5 
napi, Szabó Endrét 5 napi, Csordás Józsefet 
5 napi elzárással büntette, ellenben Vida 
Kálmánt pedig felmentette.

Irodalom.
Legújabb vallásos költészetünk czimmel egy 

hat-ivre terjedő-s -a-magyar—vallásos—költé
szet. jelen, képviselőit ismertető munkát Írtam, 
mely junius végén hagyja el a sajtó. Tájé
kozásul szolgáljon tartalma; Előszó, Néhány 
szó a vall. költészetről, Legújabb vall. költé
szetünk általános képe, irányai és főbb képvi
selői (Pongrátz, Kalocsay, Rudnyánszky. Kál
mán, Csicsáky, Lévay, Kemence, Gyürky), 
Népies vallásos költőink^ Összefoglalás (ez 
utóbbi pontban vaunak ismertetve többi vall. 
költőink s a műfordítók). A csinosan kiállí
tott füzet ára — bérmentes megküldéssel <— 
80 kr, s a szives gyűjtőknek 10. előfizető után 
tiszteletpéldánynyal szolgálok. Az előfizetések 
folyó hó 25-ig Sujánszky József könyvkeres
kedésébe (Keszthely, Zala-megye küldendők. 
Orbán K. Lajos fŐgimn. tanár.

Sándor, (Ír. Deáky Zsigmond, Odor lát
ván főmérnök, Stirling Tóbiás, Ments 
Ignácz; ezek egyhangúlag Scblichter 
Lajost ajánlották az építés kivitelére. 
Várnayt senki Se ajánlotta.

3. A nagyválasztmáuy illésén jelen 
voltak: dr. Angyal Armaud elnök,
dr. Mohi Antal egyházi elnök, dr. Kom 
János, Scbádl József alelnökök, dr. 

| IMuóczy Gyula főjegyző, dr. Legény 
! Béla ügyész, Mladoniczky Ignácz pénz
táros, Czerner Sándor, Ujlaky Géza 
¡jegyzők, Zittritsch György ellenőr, Pak- 
¡rócz Nándor, Ments Ignácz, Oszvald 
'Szilárd goudnpltok, Ruschék Antal, Hor
váth LajoB igazgatók és a következő 
uagyválasztmáuyi tagok: Stáhly Gyöygy 
kir. tanfelügyelő, Osztovics Gallért, ar. 
Karácson Imre, Beidl Alajos, Odor Ist
ván, dr. Kautz Gusztáv, Tóth Feren.cz, 
Stirling Tóbiás, Braun Adolf, dr. Bértha 
János, Kisfaludy Tóbiás, Jankovics Ká
roly, Stirling Károly, Kántor György, 
Ehler Antal, dr. Deáky Zsigmond, dr. 
Balics Lajos, dr. Giessweiti Sándor, 
Tower János, Bulkó Ftírenez, Acsay 
Eerencz, Saághy Gyula, Szily Zoltán, 
Pretteuhotíer Imre, Horváth János, Möl- 
■ár Tstván, Lászlóffy Kamill, Puntigám 
Rezső, Szalay György, Schaunen Ala
jos, Csizmadia János, Milánovics János, 
Joáehim Gyula, Molnár Rezső, Hilbert 
Károly, Lakner Sándor, Kreszta Károly, 
dr. Molnár Ignácz, Urfi Sándor, Piánk 
Jáuos, Jungi Lajos,- Scbmidt Ede, Mayr 
Gyula, Littomeritzky János, Hambur
ger lváluiáu, Szálló. József, Róth János, 

¡Szagala Jáuos, Pintér Sándor, Lukovics 
János, Lelóczky Gyula, Dezamics Antal. 
Fügi Rezső, Sírhuber Károly, Farnady 
András, Kaszás Sándor, Gnászer Dezső, 
Sebőn—Antal,—Kapuy Elek ; ezek < gg- 
hiingulai/ bízták meg Schlichtert az épi-

I sö húzás már 1898. junius hó 15-én. 
2-ik húzás 1898. szeptember hó 15-én.

I f i ±2
húzásra érvényes

l'l Ulul' 1

4 0 0 0  n y e r e m é n y n y e l

1 6 0 ,0 0 0  k o ro n a  é rté k .
Kapható, a rendező-bizottságnál, to
pábbá' KÖLCSEI ADOLF bankházábau 
Győrött, Kolozsvárit, és minden sor«- 

jegv-elárusitóheljen.
A bélyegtörvény 209. § a 2-ik pontja alap

ján bélyegmentcs.

Vannak osztálysorsjáték vételsorsjegyek 
eladók KÖLCSEY ADOLF bankházában.

téssel. Egy hang se ajánlotta Várnayt.
4. Megjegyezzük még, hogy a pályá

zati feltételekben világosan benne van, 
hogy az önk. testületnek joga van a 
pályázatok közöl szabadon választani.

Ezek után a nyílt levél elbírálását a 
közönségre bízzuk. .

Győr, 1808. junius 5-én.

Az Unit. testület épitö-biiottsága.

Vau izereucsém a u. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy ------

Győrött, Tejfolös-utcza 5. szám alatti Yolt
özv. K ojánitz  M ihályné-féle .

füszerkereskedést
m e g -  é*  á tv e t t e m  és azt saját nevem 
alatt tovább vezetem.

Midőn üzlete®, átvételét a tisztelt vevő
közönség becses tudomására hozom, egyúttal
megjegyzem, hogy. főtörekvésem leendmagyra- 
beosült vevőim igényeit a legjobb árukkal 
előnyös áron, pontos, kiszolgálás mellett ki
elégíteni.

A nagyrabecsült vevőközönség szives párt
fogását kérve, maradtam 

Győr, 1898. junius hó.

• teljes tisztelettel

Molnár István.

N y i l t - t ó r .

. 2 S T y i l a t l c o z a t .
Várnay Antal vállalkozó ur uyilt leve

let osztatott szét f. hó 4-én a városban, 
mélyben a r. kath. iskolai önkorm. tes
tület épitö-bizottságát és elnökségét meg
támadja azért, mert az újvárosi iskola
építést uern-ő kapta meg.

A közönség tájékoztatására közöljük 
a következőket :

1. Nem való, hogy Várnay Antal 
urat „és két iparostársát“ közvetlenül 
felhívtuk az ajánlattételre, mert a pályá
zat nyilvános- volt és a -pályázati hirde
tést minden győri, építőnél köröztük.

2. Az épitÖ-bizottságban jelen voltak: 
dr. Angyal Armand elnök, dr. Giesswein

*». ,BBI*|8zssebb kiállítású ) A legnagyobb választékú nlokeMroz-, tölgy-, 
temetéseket, helyjnm ^a legtávolabb vl- |  diófa- ée egyszerűbb koporsók.

A folyó évre tetemesen újonnan bérén- I l-egdiszssebb selyem-brokát szemfödfik min- 
dezétt félszerolések (tsljssen feketében i **Io készletben vannak ée kUlön-kUlün le 

tartva.) I Jutányos áron adatnak el.

U  GYŰRI I-sö TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
------ —  Tulajdonos: Gerö Mihály.

AlajiUtníott ltí6t-bun. Alaptttatott.JBSMie».

y
A legdíszesebb éjövlrág-koszoruk elkészít- \ 

tetess jutányosán elfogadtatni. J
Elfogadtatnak slrdlszltések, sírbolt és slr- 

ráosozat-rendelések.
♦%
x

4%
Nagy raktár művirág-koszorúk, selyem at- \ 

lasz és molre-szalagokból. ;
Exhumálások és elszállítások, elvállaltatnak - 

külföldre Is.
&

K is e le j te z e t t  fe ls z e r e lé s e k , e g y e n r u h á s a t ,  ló s z e r s z á m o k  «tb. kisebb 
v á l la la to k n a k  n a g y o n  o lc só n  a d a tn á k  el.

❖
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