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*— Brúok-Ujfalu ünnepe. A jövő vasárnapon 
fáuyun üunepség les* Bruck-Ujfaluu. E napon 
leplezik le Ő felsége a királynak szobrát, 
melyet' Zala. György készített- Az Ünnep
séget Mosonvirmegye rendezi. — Az ünnepi 
tárgysorozat a kővetkező:

1. d. e. s/410 órakor gyülekezés a Pilfly- 
téren.

2. Ünnepélyei tábori mise d. e. 10 órakor 
(Celebrálja a győri megyés püspök kóp- 
'vis'oiétéKéü,'A«trot>d<;z ErhAfÖlszentelt püspőkr)

3 . ■'(■'elvonulás a szoborhoz.
4. Hymnus Kölcseytől.
5. Ünnepi beszéd..(Tartja a .vármegye aj- 

ispánja, e közben a szobor leleplezés^.)
6. Király hymnus Jókai Mórtól.
7. Pálfty-Daun Yilmos gróf teanói berázeg 

tőispán, a szoborbizottság elnöke átadja a
it Bmck-Ujfalu elöljáróságának. ~  

8 Bruok-Ujfalu község^jegyzője a község 
nevében a szobrot átveszi. ‘

"9.“ Szózat “Vörösmarty Mihály tói.
10. Disiebéd d. u. I 1/, órakor.
— Templom megáldás. Tűrje községnek f. 

•hó 14-én az urnapi istentiszteleten kiviil még 
egy szép egyházi ünnepségben volt része ; e 
napon áldotta meg ugyanis móltoságosdr. Kuné 
Adolf a csorna-premontrei kanouokrend-prae- 
látusa az általa, ez év .folyamán díszesen res
taurált türjei prépostsági templomnak két 
uj oltárát, szószékét és egyéb más díszítésre 
szolgáló templomi tárgyakat. A türjei pré- 
postság a premontreí-reud alapításának első 
századából való és Tyrle Andrásnak 11. István 
király' sógorának köszöni keletkezését ; a 
templom szép román stylü és 1184-ben épült. 
A belső restaurálást Kelemen Márton egyházi 
szobrász "és Kruuez Károly festő, mindkettő 
győri lakos eszközölte a legnagyobb mege
légedésre. A mint nekünk jelentik, a fenni 
liszt-lt praelátus ur a ki hamarjában most 
már a negyedik templomot restaurálja, azon
kívül, hogy rendjének összes rezidéneziát. és 
gimnáziumait fényesen megújította vagy fél- 
jesen újból fölépítette, csornai székesegy
házi templomát is nemsokára restaurálni 
szándékozik.

* Szabó István főhadnagy. A györ-szigeti
választókerület országgyűlési képviselőjéről 
a hivatalos lapban olvassuk a következőket: 

„us. Szabó Istvánnak legfelső. kegye
lemből újra a már v sélt főhadnagyi rend- 

■ fokozatot adományozta őfelsége, még pe
dig a szolgálaton kívüli viszonyban.

- .¡f 1
Szabó István országgyűlési képviselő ugya

n i  évekkel előbb in:nt huszárfőhadnagy 
egyike volt a .hadsereg legdaliásabb tisztjei
nek. Egy szerencsétlen személyes afférból ki
folyólag, melyben egy Oiagasraugu tisztttd 
állt szemben, megfosztották rangjától. Most 
végre a z ; igazság kiderült, Szabó lstváu 
viszzabelyéztetett főhadnagyi p 'rangjába, 
őszinte szívvel gratulálunk.

— Az újvárosiak kérvénye. Az üpitz-
téle sikkasztások- és hamisításokból eredő 
adóügyi rendetlehségek és zavarok miatt 
az újvárosiak kérvényt adtak l>e a városi 
közgyűléshez, melyben szigorít vizsgálat 
elrendelését kérik a városi szám vevőség 
ellen . A szám vevőség az újvárosi1 mozgo
lódás folytán tárgyalást tart a károsult 
felekkel, s elébök tárják a hamis’t|ott fő
könyvekből az egyénenkénti kimuUtwo.lcat

is, melyek épen nem hitelesek és vilá
gosak, Szerintünk is vizsgálat nélkül meg
nyugtatni a károsult feleket és igazságot 
szolgáltatni lehetetlen; a vizsgálat fel
adata Ibbz kideríteni a hátralékokeredetét, 
összegét^ az elévült adókat, s azt, hogy 
kit terhel a mulasztásokért erkölcsi és

— Az ipariskolai vizsgálatok. A múlt pén
teken és szombaton folytak le az iparosinas- 
iskolákban a záróvizsgáitok: A tanulóit fe -’ 
leletei arról győztek1 meg bennünket, hogy 
a tantestület lolkiismeretesen dolgozik az is
kolában, b a legtöbb inas pedig igyekszik 
hiányos ismereteit szorgalmasán pólolnj. Ügyes, 
értelmes feleleteket hallétünk minden tan-

anyagi felelősség 1t Kíváncsian várjuk a | tórgyból A vizsgákon ott ■ láttuk Kuliszéky 

közgyűlés intézkedését. - lErn8 tanfelü^ enlí1’ Szily Zo,tán ip' Uk' b il'
I elnökötr'Sc/iít/ítsi-1;ájoabizrtagotrTrörÖ9-Endre, 

— Egyházzenei póttanfolyam. Bécsben az lés Lóránt ipartestületi kiküldöttüket, és* 
idén is úgy, mint a múlt évben és pedig f. Pereszlényi Gyula városi képviselőt kik mind-
‘év julius 16—21-éig- egyházzenei póttanfo 
lyamot rendez az ausztriai papi eucbaris- 
tikus-egylet papok, kántorok, karmesterek 
számára. E i alkalommal a tanfolyamét a 
híres dr. Habért XAv. Fér. a regensburgi 
egyházzenei iskola^igazgatója^ a- „Magister 
choralis“ szerzője maga fogja vezetni. A

annyian elismeréssel szóltak az elért ered
ményről. • . '

— A kézimunka-klállitós a nőipariskolában 
megtekinthető ma, csütörtökön d. e. 9 órá
tól d. u. 7-ig és holnap, pénteken d. e. 
9j—12 óráig. Melyre sz iskola jótevőit, párt
fogóit és a kézimunkák iránt érdeklődő n. é.

choralison kívül előadások lesznek az egy- közönséget tisztelettel meghívja. Az igazga- 
házi-műének-, népének, orgönajátékról atb. tóság. A nőipariskola. helyisége Megyebáz-
naponkint reggeli Ö1/,— 12 óráig (10 ös 11 j utcza 2Ö-ik sz. (Józsa-féle ház)—L eme-
óra utáu 15 pereznyi szünettel és délután ietón_ van.
3 14—6 óráig (4 és 5 óra után 15 pereznyi Tornaversenyek. A ¡/ijőri kir. kath. ta-
Hzünottel).- A tanfolyam maga semmibe sem j nitóképzS-intézat növendékeinek tornavizsgája 
kerül; önkóuytes adományok köszönettel fo- j „ faú -¿2-éu délután 4-órakor lesz a városi 
gadtatnaU, _A résztyeviőkjink magukkal—kolL(oraakert^e[l.—^—vizsgálat-toruaversenynyel 
yinniök a Qraduale Romanum-ot-, a „ Jf</</tsfê j |e8Z összekötve.-A  főg im názium e hó 26-án- 
choraUs-1 és a Vesperale Romannm-ot a Psal- tartja tornavií8gAját Kiskutnál. Itt is lesz 
terium vespeitinumot, mely könyvek Bécs- >eíHeny( ¿8 jA'tékok. Kedvezőtlen idő esetén
b en : Kirsch Heririoh könyvkereskedésében 
I. kér. Singerstrasse 7. kaphatók. Jelentkezni 
lehet a r. k. plébánia-hivatalnál Deinzendorf 
(Alsó ausztria.) Jelentkezési illeték 2 korona. |
Lakás és étkezés olcsó áron kapható a kath. 1 • .. . ' . ... . . .

7 . , . . . .  — Hat-esztendds életmentő.tauító-szemtuáriuinban (XVII. kér. Mtchae-

a tornavizsga 27-én, illetve 28-án lesz meg
tartva. Mindkét intézet vizsgálata illetve 
versenye, megérdemli a közönség érdeklő-

lerstrasse 10.) a deinzendorfi plébániánál tett 
előleges jelentkezésre. Az első napou 8 óra
kor reggel a marialiilfü’kath. ifjúsági egye
sület Cecilittfeara a tanító-szemináriumi házi 
kápolnában Palaestrina Missa: „Iste confeB- 
Hor“ fogja előadni, felhívjuk e szép alka
lomra az érdeklődő körök figyelmét azon 
megjegyzéssel, hogy a múlt évben a vasme
gyei tanító-egyesület saját költségén küldött 
fel egy tagot a tanfolyamra. Ha valaki kü

Besterczéről 
írják: Triszuó Juon felsőborgói gazda a 
feleségével együtt elment a minap a mezőre 
s két gyermekét, a kik közül az egyik lmt, 
a másik két esztendős, bex&rta a házba. 
Estefelé észrevették a szülők már messziről, 
hogy házuk lánggal ég. Hazaszaladtak, de 
már későn, mert porig égett minden vagyo
nuk. Azt hitték az első pillanatban, hogy 
két kis gyermekük benn égett a házban. 
Egyszerre, előkerül a nagyobbik fiú, a ki 
keservesen zokogott.

lön fölvílágositást vagy útbaigazítást óhajt, __ Ho, Tan kÍ8 Ö08éd ? kérdezték'A ha

lálra rémült szülők.
— Nem tudom, valahpvá elvittem, de nem 

tudom hová.

forduljon a m.-kiml$i plébánoshoz, ki .avval 
szívesen szolgál.

* Gyalog Párisha. Két nagyváradi fiatal
ember vállalkozott arra a nem éppen kis 

I feladatra, hogy gyalog és pénz nélkül fog
nak Párisha menüi a kiállításra. Róna Arthur 
és Homonniii Albert a két jé lábú ur, kik 
17-én este értek Győrré, hol Meixner Mihály, 
a Fehérhajó vendéglőse fogadta be őket 
vendégszeretetébe. A két távgyalogló e hó 
9-én indult útnak Nagyváradról. Győrré tehát 
egy hétig jöttek.

— A mosoni társaskör szépen sikerült 
hangversenyt rendezett a múlt vasárnapon a 

| /ftener-féle vendéglő kerthelyiségében. A 
J győri háziezred zenekara Rö\neth Károly kar
mester vezetése alatt délután 5 órakop kei-j j^rt> 8 a'>g hogy eltávozott, láng Csapott fel 

j dette meg a hangversenyt. Minden egyes 8 tetön- Meggyuladt a házuk is. 0  kibújt a 
j számot élénken megtapsolt a nagyszámú kö- szűk ablakon s kis öccsét az üstökénél fogva 
! zönség. Riiineth Károly karmester engedve abí*’^ .^  kihúzta, aztán elszaladt vele, a míg 
zajos tapsnak, minden egyes ■ számra a d o tt l  “Máöa birta.
ráadást is. Kilenc»' órakor kezdődött a tán ez j * íjeloréses lopása  selyemgubó- raktárban, 
és tartott hajnalig. Az estélyre számosán jöt- Vasáinap délután kellemetlen ineglepetés 
tek M.-Ovárrél és Győrből is. &>;hangverseny érte á selyemfonodában alkalmazott egyik 
rendezői Weegmann Adolf elnökkel az élű -o lasz munkás-leányt. Észrevette, hogy a rak- 
kon igazán meglehetnek elégedve a fényes tár épület egyik szobijában elhelyezett pénze 

í sikerrel. | és ékszere hiányzik. Följelentésére, a rend-

A fiúcska olyan zavarosan beszélt, hogy 
Trisznó és felesége nem hitte el neki, hogy 
kis öcscsét kimentette volna a tűiből. El is 
siratták, mert másnap sem akadtak rá. Az 
eset utáu huszonnégy órával egy parasztasx- 
szony sírást hallott a mezőn e hosszas kere
sés után egy gödörben rátalált Triszno Juon 
elveszettnek hitt két éves fiára. Képzelhető, 
milyen nagy volt a szegény házaspár öröme, 
a mikor visszakapták gyermekükét:-,JA hat 
éves kis fiú . akkor már magához tért 
Ijedségéből s elmondta, hogy előttevaló na
pon látták, hogy egy öregasszony a pajtában


