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független polgársága és a vidék népe' 1iözt mi nem is- | 
merünk különbséget sem hazatiságban, sjpm intelligenczi- j 
ában. És nyíltan kijelentjük, hogy a nemtóf éltető elem ét; 
nem abban az osztályban Játjuk, mély Üzérkedéssel, s 
nyérekedésre alapitott foglalkozással k é re t i  kenyerét; 
hímem amelyik dolgozik, fárad, s tényleges iiim ká- 
val tartja főn magát. Ez a dolgozó Mayvarország 
mentette m eg,a magyar államot a múlt századok viha
raiban, s ez fogja föntartani a jövő évezredben. Ennek

van* hite, vannak hagyományai és romlatlan erkölcsei. 
Idegen, vészes,áramlatok nem fészkelnek be oly könnyen^ 
leikébe, mipt^fihíazoknál, kiket a liberalizmus fennen ma- 

; gasztal. az 'ország »értelmisége* gyanánt.
' . Ezt- a romlatlan erkölcsű és hitéhez ragaszkodó^

|t szabadságáért hevülő és alkotmányos jogaiért küzdeni 
akaró mágyar 'polgárságot üdvözöljük a mai napon, 
midőn egybegyülnek a néppárt nagygyűlésén.

B arabás A lbert.

R i a d ó .

Ki M l ilönyyölni bátran ítzfft zászlót, 
Hona Mkesitse-n szent csatám fel!

. Veszélyben van u lelkek drótja kincse, •' 
.1 M$jjérMttkünk élni s halni kell I

Eyy új keresztes harczjdm készülőben . . 
E bont újból Krisztusnak nyerni meg 
Szükség van elszánt, hősi vértanukra,
Hal ép a szív, s a kéz meg nem tömeg.

A szűz Anyának védjük glóriáját,
S a megváltónak öt vérző sebét.
Ke engedjük a hitetlen csapatnak,
Hogy boszulatlun dúljon szerteszét.

Egy test legyünk egy létektől vezetve, 
Hogy e zászlónak vívjunk diadalt!
Most vagy soha! csak előre tekintsünk l 
Győz a sereg., mit Isten összetart!

Mit is veszíthet seregünk -a földdel, "
Hol a pogányság orgiákat ül,
Hol a búza és nagy eszmék nevében 
Kifosztunk a múlt minden fényiből.

Még oltárunknál égbe száll a tömjén,'
De a hivő szem föl könnyeké néz . . . 
Künn halni véli. már a vad csoportoty 
Mely Krisztusát újból feszllnl kész . . .

Jeremiás ggaWmt kesereg Sión ma 
Az üdv várának bús romja- felett.
Kincsen, ki szánjon, megsegítsen újra, 
Mert fiai is már idegenektizv ...
- *
Mit ér az élet, hogy hu nincs varázsa,

.Ma nem hevít eyy sít* utáni lét.

)■

j He ime, mint a sülyedö Simonnak,
A vész közt az Ur már fiyujtja kezét!

Miért lennénk hát mi kicsiny hitűek? 
Ragadjátok meg azt a szent kezet!
8' hová az ész maya hiába szárnyal.
Az 0 kegyelme bizton elvezet.

Ki kell- hál tűzni bátran azt a zásilót.
Hadd lássák azt jól minden oldalon. 

i Hadd jöjjön minden romlatlan karéje,
- Kit az igazság lelke ide von ! ,

Tegyünk szent esküt, hogy ezt el nem hagyjuk, 
Sőt életünket adjuk, hogy ha kell.
Hogy alkurást nem ismerünk mi többé,.
Hogy Istenért ver itt minden kebel I-

S  jön majd idő, 'mert győznünk kell e harcéban, 
Hol diadalt zeng a győztes sereg; J  
Az lesz a nemzet uj tton foglalása,
A melyre épít eyy uj ezredet! ' -

V iz  Z o ltá n .

ltot a gonoszság büntetésre lej_ majd,
És az erény, megkapja érdemét ? __

Kincs üi külömbség, test révül' tekintjük 
Közös csatánkban, kit a hit vezet;
Ki nem. e főidőn keresi csak üdvét,
.1* itt velünk lógjon testvérkéiét!

t> te jó magyar nép, ki munkába’ görnyedsz, 
S kit a világ sok bölcse meg' se lát,
Emelkedj fel, tekints a■ magas égre,
Halld az igazság -h ivő‘szózatát !

Téged választolt arra a nagy Istqn,
Hogy szégyenitsd_ meg e föld bölcseit;
Mert a mit,meg nem“fejt a könyvek ezrei 
Arra a hit suyalma megtanít.

Az éj leszállt, de virradat közéig már, 
Emeljétek fel, ti jók.--fejetek!
Kein fogja tűrni a'gondviselés, hogy "
Felőle tán kétségbe essetek!

ff - —
Csak próba ez, melyet megérdemeltünk, 
Ismerjük e lf hogy sokba vétkezénk L

; A azt. beszól után O ExcollentiAja felöltvón 
í ornAmsát, megkezdődött u* ünnepélyes főpapi 
•¡szent mise. Ö Excellontiájáimk segédkeztek 

udvari púpjain kívül Holdházy püspök, Mohi, 
1 Sehlegel, Balics kunom,kok, Nagy Viktor szi- 
¡réti plébános, Kémeth Qynln és Jakab Ferencz 
káplánok. Az ünnepély fénypontja o szt. mise 

j v’ttta. A jóságos, galambősz főpá-ztor e szent, 
i  misében hálát adott a mindenható 200 éven 
i; ár tutiusitott kegyelmeiért, lezárta 200 évnek 
■ batáridejét s metrnyitotta a plébánia történe
ténél, a harmadik századot. A jelen volt 

| előkelőségek, a városnak, mint patrouusnak s 
nz autonómiának küldöttei, az önk. tűzoltó 
egylet, szent Erzsébet Egylet, győri oltáregy
let stb. stb. s a híveknek ezernyi sokaságé 
megil'etődött szívvel és lélekkel érezték, hogy 
fényes ünnepnek tanúi. Emelte a buzgóságot 
a szívből eredő ének, s az egyes betétek 
pedig: Gnidualéra:- „Szűz Mária Lazánk rémé-' j. ,r> • ti r  : •. u A_.. .1

. Györ-Ujváros ünnepe.
Deczember hó első nápján Győr-Ujvárosban 

jelentőségteljes, s mintegy 6000 ,-Jcatholikus 
hivő szivét felvillanyozó üuttep folyt . le. 
Ugyanis.# Mtaptfít. .volt kétszázados- évfordu
lója annak, „hogy e városrészben katholikus 
plébániát alapítottak, E nevezetes évfordulóra 
a plébánia templom reuováltatott; ,ugyanis 
Ízléses és díszesen kifestett tnűablakokkal 
ékesítették, a főoltárt egészén újból aranyoz
ták s- az újvárosi kath. hívők buzgósága az 
Ur »Jézus szeutséges szivének tiszteletére 
remek szép oltárt emelt,

Az ünnepélyt megelőzőleg uov. 30-án az' 
esti harangozás után mintegy félóráig hir
dették a plébánia összes hurangjai a követ-1 
kező nap ünnepélyét. |

Másnap réggel a mozsarak messze elhangzó I 
moraja-jelentette, hogy a plébániára a ne-j 
vezetos évforduló elérkezett.

De a—dSrlajdonképeni ünnepély i) órakor 
kezdődött. Ekkor vonult be a gazdagon fel- I 
lobogózott s ünnepi'díszben pompázó utcz m | 
a megyés püspökL <lr. Zalka János a temp
lomhoz, melynek diadalkapuval ellátott sj 
déli növényekkel ékesített pitvaréban a papság 

lóién Horváth Lajos plébános fogadta. A 
[ belépő • főpásSort az ártatlan gyermekek 
éneke üdvözölte, mely után. Ő Excellentiéja 
diszpaléstot öltvón, a szt. Anna oltárhoz 
vonult, honán az imádandó Oltáriszentsóget 
a. népünk őszinte szívből fakadó öröm-éneke 
s a fáklyáknak ragyogó fénye mellett a fő
oltárhoz vitte s vele az imádkozó népet 
megáldván, visszahelyezte a kiváló ókessógü 
tabernakulnmba. Ezután következett az ünnepi 
szent beszéd, melyet dr./Gtiesswein mondott. 
Vázolván a plébánia történetét s az őrök 
bnzgólkodását, a híveket hasonló buzgóságra 
buzdította. Bár a templom annyira' tömve 
volt, hogy mozdulni is alig lehetett, de 
soha csppd oly -ünnepélyes nem vala, mint 
e beszéd /alatt. Bizonysága annak, hogy a 
szónok szavai igazán buzgó hallgatókhoz 
szólották..

iiye.“ Offertoriuinra : „Mária sesits,“ Agnus 
Deire: „Imádunk s z í v  h lélekkel“— a jeleit- 
voltak sziveit át meg átjárták. A beíéieket urak - 

lés hölgyekből álló tar, az „Imádunk szív a.
■ lélekkel“ darab selóját pedig Súly Erzsik«
) k. a. énekelte. 8/.ont mise végeztével 0  
j Exceileutiája az újonnan épített s féuyözönb.en 
úszó oltárhoz, Jézus szent». Szivének oltáré- - 

j hoz vonult a papság kíséretében s Jézus szent“ 
j Szivének díszes szobrát beuedikálta lufién 
j visszatérvén a főoltárhoz, elzengte a Te Deuínot, 
mirt- harsogva szállt fel a- Mindenható trón
jához a hívekuek Istent dicsérő hálaadó éneke, 

j ő  Excellenfiája"a'harangok ünnepié« zaja 
! s mozsarak döreje között távozott palotájába, 
hol nemsokára disz s küldöttség kereste fid 
s hódoló szavakkal, hálatelt szívvel köszönte : 
még fáradozásait s ama kitüntetést, hogy aa 
ünnepélyt fungálása által díszessé s az élő 
nem/odók'-előtt föletlhetetleuó tette.

A hívők ezrei délután is megjelentek a , 
templomban s Jézus szeutséges S/.ivét áldot
ták és magasztalták.

Szép s a mostani időkben esemény számba 
megy, hogy a világiak közül igen sokan 
fáradoztak az ünnepély emelésében, s nekik . 
Győr-Ujváros kath. közönsége köszönettel 
tartozik ez üuttep magasztossá tételért«. • •

Az ünnepélyes évforduló alkalmával Horvdíh 
Lajos plébános egy kis .kötetet rendezett 
sajté alá, melyben történetileg írja ‘meg a 
plébánia változatos eseményeit. . •

E g y h á z i  h í r e k .
+ Beiktatás. Vasárnap, decz. 1-én ment 

végbe Gyomorén az újonnan' megválasztott 
kántoriunkénak, Kusztrieh Jánosnak beikta
tása, ki azelőtt már 4 éven át ltába-Csanakon 
működött/, mint segédtanító s általános elis
merésben! részesült. Ez, alkalommal Kováét 
Lajos, gyomoréi plébános intézett lelkes beszé
det ügy az ünnepekhez, a kit hivatásának 
hiven való betöltésére serkentett, mint a 
hívekhez, kiknek szivére kötötte, hogy biza
lommal legyenek iránta, mert csak úgy les* 
képes ézélját elérni. Prédikáczió után szt. 
mise következett, mely alatt a. hitvallást tette 
le s a szt. áldozáshoz járult, Benne a gyö- 
möreiek’csakugyan egy lelkes, művelt s igazán ■ 
pontos és rendszerető káutortlnitót nyertek ; 
bizonyltja ezt ama körülmény, hogy-a csanar 
kiak élénken fájlalják távozását.


