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következik a kir. végrehajtók dolga. Az 
ilyen faluban rövid idő alatt a helyiét képe 
ez: van 3—4 hübérur éa néhány aiái vagy 
eier lelket saémláló, nyomorgó jobbágy. Elő
ször hasink legbárgyubb, legoiiviliiálatlauabb 
nem zetiségét,* rnthéneket tették tönkre 
anyagilag és erkölcsileg ez fiselmek, olyany- 
nvíra, hogy a közigazgatási hatóságok ismó- 

 ̂ telt sürgős jelentéseire kormánybiitos kikül
dése vált szükségessé. Nemrég Erdély oléh- 
lakta vidékein nyomosott ki a osendőrség 

l egy egéss vidéket polypkarjaiban tartó nagy 
áru és pénsuzsorás hálósától, legutóbb meg 
Krasaó43zörény megyében a sserblakósság
körében találtak hasouló viszonyokat^. Aíon- 
ban fenyegeti e véss a magyarságot is. E 
sorok Írója egy dunán úli tiszta magyarlakta 
kiósiny községben a kővetkező. megfigyelést 
tette. Ás uraság a falu lakóinak, akiket év- 
ről-évre aratóiul szokott megfogadni a „részt
mérte.“ A kimérésnél jelen voltak a falubeli 
„boltos urak,“ ssámszerint négyen. Kezeik
ben egy-egy jegyzéket tartottak, melyre 
kinek-kinek az adóssága volt fölirva. Hát 
bizony édes kevesen vittek haza abból a 
„részből“ esak valamennyit is, a Budapest 
gabnapiaozi áraknál 2—4 koronával olcsób
ban nagylelkűen átvették az adósság fejében. 
Örült, aki teljesen kibirta magát tisztázni és 
nem maradt „átvitel a következő évre.* De 
a tejjel-mészel folyó Alföldön is úgy vagyunk 
már, hogy a falvakban az történik, amit a 
korcsmáros akár.

Ezeknek tömjén a fogyasztási szövetkezet.

A liberálisoknak sehogysem tetszik, hogy 
Rakovszky Istyán erősen áll a osornaLkerü- 
letben. Keresve keresik ellene a jelöltet.

Újabban ismét Borsody Géza dr. nevét 
dobják a nép közé. Borsody Géza dr. sokkal 
jobbban ismeri a helyzetet, hogy sem Ra
kom zky ellen föllépjen

As egyik soproni lap igy elmélkedik er
ről a dologról:

„Rakovsskynak, annak daozára, hogy a 
kerület érdekében még eddig semmit sem

tett, csakugyan biztosnak látszik — ha fel
lép a csornai mandátum, mert a vidéki kath. 
papság szilárdan áll mellette g csakis egy 
olyan helybeli nagytehetaégtt kath. notabili- 
tás lenne méltó ellenfele, a ki a független
ségi programmot Írná ki zászlajára.

Ilyen jelöltnek a nevét azonban még eddig 
nem emlegetik * a függetlenségi párt néhány 
tekintélyes tagja odanyilatkozott, hogy haj
landó volna a szabadelvüpártot támogatni, 
ha annak jelöltje a osornai kerületben Borsody 
Géza dr. lenne, a kinek nemcsak népszerű
sége van, de minden kellékkel fel van ruházva 
a képviselőséghez.

Sokán áionban e kombinációval szemben 
annak az aggályuknak adnak kifejezést, hogy 
Borsody. Gáza dr. után a Rábaszsbályozó- 
Társulatnál, az ő esetleges távozása folytán 
betölthetlén ür támad; sőt még attól is tar- 
tanak, hogy gr. Cziráky Béla ő excellencziája
leköszön a társulat elnökségéről, — ha nem 
Borsody Géza dr. less ott igazgató !

Az tény, hogy a rábaközi kisbirtokos ér-j 
dekeltségnek szavazata a társulati gyűléseken 
nem sokat nyom a latban s ha még dr. Bor
sody Gézát is elveszik onnan, a ki szivén 
hordja az ő érdekeiket, több kárt szenvednek 
szabályozási érdekeikben, mint a mennyi 
hasznot hajthat dr. Borsody Géza a társulat
nak, mint képviselő. Mihelyt nyilvánvalóvá 
lesz Rakovszky István állásfoglalása, azonnal 
meglesz tartva a szabadelvű és a független
ségipárt közös értekezlete, a melyen élhatá- 
roztatik, hogy állftassék-e Rakovszky ellen 
ellenjelölt és menjen-e küldöttség Borsody 
Géza dr.-boz, annak a jelöltséget felajánlani 
stb. Azt mindenki óhajtja, hogy a megválasz
tandó képviselő necsak egyes osztályok vagy 
felekezetek, hanem as egéss kerület közérde
kében fejtsen ki erélyes tevékenységet.“

H Í R E K
_— Előléptetés. A novemberi katonai elő
léptetések alkalmával Stadler Rudolf, Stadler 
Antal a mosonvárosi takarékpénztár igazga
tójának fia, 62-ik gyalogezredben főhad- 
nagygyá lépett elő.

De ni, ott a második emeleten egy ablak 
világos. Talán az ő szobája! Talán éppen a 
mindennapi olvasóját mondja; talán éppen 
híveiért, értem,'szüléimért, testvéreimért, jó
tévőimért, barátaimért meg a többiekért imád
kozik. Ó csak mond Atyám! egy Szegény, 
ismeretlen-gyermeked, távoli országok -szü
löttje, palotádnak márványlépesŐjén feléd 
fordulva veled imádkozik. Te ő érte, 6 meg 
te éretted . . .

De hát tulajdonképp ki nekünk a római 
pápa ? Bocsánat e kérdésért, de Rómában, 
azt mondja as említett prot. főur, egész kis 
theológussá lesz az ember. „Rómát* csak igy 
értjük meg.

Ki tehát a római pápa ? Lehető rövid lesz 
feleletem. Azt tudjuk, hogy ki az Oltári- 
Szentség? Jézus szeretett bennünket,velünk éz 
bennünk akart maradni, azért az ostya ssine
alá rejtette magát. Ámde itt e szerető szít 
néma, (hangtalan. Nem beszéd hozzánk.

Talán meg akart-minket fosztani ás öröm
től, hogy’ oda borulhassunk lábai elé, mint 
az evangéliumi ifjú és megkérdhessük tőle: 
„Mester! mit kell cselekednem, hogy az 
örök életbe jussak?* Dehogy akart minket 
e szerencsétől megfosztani; sőt inkább azt

akarta, hogy azon ajak, mely először hirdette 
az igazságot: „Te Krisztus vagy, as élő Is
ten F ia ! es ajak el ne némuljon soha. Azt 
akarta, högy^as ő élő szavait minden század 
hallhassa s e őzéiből megalkotta a pápát.
Itt akarta hagyni áldástösztó jobbját s meg 
alkotta a pápát, itt akarta hagyni pásztor- 
botját s megalkotta a pápát.

Mi a sorsa a pásztor nélküli nyájnak. El- 
széled, elpusztul. Hogy tehát pásztor gond
viselése nélkül ne maradjunk, igy szólt Péter
hez: „Legeltesd az én-bárányaimat; legeltesd 
as én juhaimat.“ Eddig én legeltettem, de 
fölmegyek as Atyához, ki küldött engem. 
Munkámat reád bízom. Tanítsd, kormányozd 
nyájamat; szenteld és áld meg azt 1“

Mi tehát nekünk a római pápa? Gyarló 
ember személye alá rejtett: osalhatatlan 
Mester, lelkünk megszán telője, őrök életre 
vezérlőnk; egy szóval : JézusKriszlus hely- 
tartója.

Isten veled, Atyánk! Ha ránk virrad a 
nap, eljővüniei-áldásodárt 1 __ ■

— Diákok kegyelete. A győri püspöki-táp- 
intéset 180 diákja vonult ki halottak napján 
a temetőbe, hogy néhai Mester István kano
nok sírjánál, ki örökösévé, a tápintézetet tette, 
lerója a . kegyelet és hála- adóját. Megható 
vala, mikor á diáksVreg buzgón imádkozott 
a jóltevő sirjá fölött.

— Egyházi zene. Ma vasárnap a győri szé
kesegyházban Peínl F-dur miséjét játszók. — 
Graduale: Éooe saoerdos Kontúrtól'. — Offer
torium : Inveni David — Hállertől.

---- Katonák esküje. Mindenszentek reggelén
—- mint megírtuk — az ujoncsokat a Fri
gyes-laktanya—udvarán a hadi-lobogóra fel
eskették, mely alkalommal dr. Mohi Antal 
a hadfiakhoz eszmékben és förféhetrpéldák- 
ban gazdag tartalmú beszédet intézett.

— Mellőzött iparotok. A selyemgombolyitó 
és fonoda Újvárosba», a temető mellett fel-
pült-és--ujév—felé—mogkeadi-aműködést.
A diszes épületcsoportot az állam építtette, 

de városunk is meghozta a maga áldozatát, 
mikor ingyen telket bocsátott rendelkezésre 
és előlegezte amortizáczióra felvett 120 ezer 
korona kölcsönösszegből az állam által meg
térítendő 3°/o*°V vagyis az állam megtérít 
évenkint a törlesztés tartama alatt 3600 frtot, 
a városra pedig jut évenkint 2%, vagyis 
2400 frt, szintén a törlesztési idő tartamára; 
tehát a város nemcsak ingyentelket adott, 
hanem pénzáldosattal is hozzájárult a fonoda 
és selyemgombolyitó felállításához.

Az állam nem győri, hanem idegen vállal
kozónak adta az építést, a ki szintén idegen 
iparosmunkásokkal s nagyrészt idegen nap
számosokkal végeztette az építési munká
latokat.

A városi hatóság könnyelműen járt el ak
kor, mikor az építési vállalkozónál a föld
művelési miniszter utján ást sem tudta ki
vinni, hogy as építésnél a helybeli iparosok 
és munkások ne mellőstessenek. A napokban 
végezték el a kaiánfolállítási és alapozási
munkát; ezt véletlenül győri iparosok telje
sítették, s mihelyt befejezték, ki is adtak 
rajtuk; ma már a befejezőmunkálatokat osor
nai munkások végzik, még pedig drágábbért, 
mint a helybeliek.

A helybeli szegény iparos és munkás nép 
annyit csak elvárhatna hatóságától, hogy a 
város anyagi garanosiája mellett teljesített 
építkezésnél munkáról, megélhetésről gondos
kodjék számára s ne idegen munkások ra
bolják el e lő lük*  kenyeret. Máskor - több 
gondot, több érzéket kérünk tanúsítani a 
helybeli adófizető iparosok és munkások ér
dekei iránt, s ne nézze ezentúl a hatóság 
tétlenül mellőzésüket, mert így ne csodálkoz
zunk azon, ha a hatóság maga szítja a mun
kások közt az elégedetlenség.

— Kinevezés. Roller Izabella oki. tauítónöt
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kis
martoni állami polgári leányiskolához kézi
munka tanítónővé kinevezte. Koller lsa k. a.- 
nak a külőmböző női kézimunkákban való 
ritka Ügyességét, kiváló jóizlését e lapok 
hasábjain is már több Ízben a méltó dicsé- 
rét hangján fölemlítettük. A Szent Orsölya- 
rend kézimunka tanfolyamában, melynek két 
éven át volt vezetője, helyét Skuhity Aranka 
k. a. foglalja el. I

— Á katonaság köréből. Győrött a közös 
hadseregbeli ̂ katonák ellenőrzési szemléje, 
— mely három napig tartott,-— tegnap feje
ződött be. A szemle, melyen hátasáénál töb-


