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Előfizetési á r a k : ‘
Egy hónapra 1 kor., egész évre 12 kor. 

A vasárnapi szám egész évre 4 kor.
4 oldalas szám 10 fül., 0 oldalas 20 fül.

Független keresztény politikai Lop.
»ÖSSZETARTÁS«

S z e r k e s z tő s é g  i Gyűr, Káptalandomb 
1 7 - ik  az ., hova a lap szellemi ré
szét illető közlemények intézendők.
Előfizetési dijak és hirdetések pedig a 

k l a d ó h tv a to lb jm t—üyúiyK áptalan- 
domb 1 8 -lk  az . alatt vétetnek át.

Legújabb.
— A Dunántúli Hírlap telefontudóaítáaa. *•

M egvan az ellen zék  fúziója.
Az országgyűlési ellen zék i pártok  

(Koaauth-párt, Juit-párt, néppárt, dlsz- 
azidenaek) zaját programmjuk érin tet
lenül hagyásával fuzionáltak. Az uj 
egyesü lésn ek  gróf Andrássy Gyula le tt  
az eln ök e. A* egyesült ellenzék kardinális 
prógramja: az ellenzéki választójog megalkotása 
és a képviselőházi Őrség eltörlése.

A  kabinet-válság
Serényi Béla volt földmivelésügyi és Josi- 

povich Géza horvát miniszter a Tisza kabinet
jébe vali meghívásukat visszautasították.

T alllán B éla  — házelnök.
Tisza István fölkérte Berzeviczy Albertét 

hogy vállalja a házelnökséget. Berzeviczy  
az aján latot visszautasította. TJjabb meg
állapodás szerint Tallián Béla volt földmivelés- 
ügyi miniszter less a hátelnök.

„Az E st“ kolportázsa.
A z E st kolportázsát az egész or

szág terü letére ¡m egvonták egy júniui 
2-án kelt, Lukács aláírásával jegyzett rendelettel 
A törvénytelen intézkedés nagy felzúdulást kel 
tett. A Budapesti Újságíró Egylet, sok törvény 
hatóság és maga Budapest város is rendkívüli 
közgyűlésen fogja tárgyalni a hallatlan merényletet,
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Hétfő, junius 9.

Újváros polgárainak életében tényleg ne
vezetes eseménnyé emelkedett a tegnapi zászló
szentelés, amelynek fontosságát és nagyjelen
tőségét épen Várady L Árpád dr. megyéspüs
pök jelenléte s elmondott gyönyörű szavai ad
ták meg felejthetetlen emlékül azoknak, akik 
hallották s azoknak, akik sokat-sokat fáradtak 
az ünnep rendezése körül.

Újváros népe most ünnepi szavaktól vissz- 
hangos, örömmel és bflszkességgel emlegeti

azt az ünnepet, amely az övéké volt, az ő 
gyermekeiké, akiknek körében olyan otthonos 
családtagként szerepelt Várady L. Árpád dr. 
megyéspüspök. Nemcsak a szülők, hanem a 
gyermekek nagy serege is érezte ezt s ritkán 
látható a szeretetnek és lelkesedésnek az a meg
nyilvánulása, amilyen a kicsi sziveket boldoggá 
tette.

Annyi bizonyos, hogy az újvárosi iskola 
élete megérzi ezt az ünnepet, közös tűzhelye 
lesz a tanítóknak, szülőknek és gyermeknek, 
ahonnét mindig táplálékot kap a lelkűk hiva
tásuk nemes útjaira Ezért az ajándékért örül
het is az egész városrész s nem . felejtheti el 
azt a nagy vendéget, akinek látogatása adta 
ezt közösen és egyformán valamennyiüknek.

Az Ünnepség
tulajdonképen már hajnalban kezdődött, ami- 
kor mozsárdurrogás és harangzúgás jelezte
nevezetes nap eljövetelét. A reggeli szentmisén 
a bivők nagy serege vett részt s járultak sor
ban a szentáldozáshoz. Kint, a fellobogózott 
Kossuth-utcán egyre gyűlt a néptömeg s az 
iskolás gyermekek fölvonuló nagy csapatával 
együtt teljesen megtöltötte kilenc órára a temp
lomot. A megjelent notabilitásokat és küldött
ségeket kékszalagos rendezők vezették kijelölt 
helyeikre^ A város nevében megjelent Wenoes 
Jenő polgármester, Farkas Mátyás főjegyző, 
dr. Angyal Armand főkapitány, Rapooh Fri
gyes t. ügyész és Erdélyi Iván tanácsos; ott 
láttuk továbbá Mladoniczky Ignác c. püspök, 
dr. Kramolin Viktor nyug. főispánt dr. Kra- 
molin Viktornét az urinők Mária-kongregáció- 
jának tisztikarával, Matavovszky Béla fcir. tan
felügyelőt, dr. Kom János káptalani ügyészt, 
Hajnal József póstafőnököt, Oszvald Szilárd 
törvh. biz. tagot, ezenkívül a Győregyházme- 
gyei róm. kath. és a Győrvidéki Ált. Taníló- 
egyesület elnökeit, továbbá az áll. polg leány
iskola, az iparostanonciskola, az újvárosi izr. 
és ág. ev. iskola, úgyszintén a belvárosi róm. 
kath., a gyárvárosi és szigeti áll, elemi, a nádor
városi kath., a íévfalusi áll. és a Skultéty 
magániskola kiküldötteit stb.

A m egyés püspök
kocsija kilenc órakor érkezett dr. Zalka László 
kanonok, Szentiványi János pápai kamarás 
és Bász István dr. püsp szertartó kíséretében 
a templom elé, ahol két akácfából alakított 
diadalkapu alatt fogadta újváros képviselőmén

élén Fügi Rezső templomatya, majd Barilich 
Lőrinc pápai kamarás, plébános. A kórusról
fölhangzott a gyermekkar „Isten hozott“-ja és 
a főpásztor a gyönyörűen földiszített templom 
főoltárához vonult. A Szentélyben a város képvi- 
selőin kívül a három zászlóanya: Bayné Tóth 
Erzsi, Csodányiné Virtí Hermin és Hordóssy 
Gizella, továbbá hat koszorús kisleány fog
lalt helyet._____________ :____ _ ______

Dr. Várady L. Árpád gyönyörű .'szent
beszédet mondott, utána ünnepi szentmise 
következett, melyet szintén a főpásztor tartott 
nagy segédlettel. Mise alatt Horváth Antal 
fötanító vezetésével az iskolás gyermekek' két- 
szólamu énekkara latin és magyar egyházi 
énekeket adott elő.

Minden miserész alatt uj ének hangzott 
fel s az üde, tiszta, gyermekhangok igazi 
áhítattal töltötték meg a sziveket. Ez volt a

ségével a legmeglepőbbet és a legszebbet adta.
Az urfelmutatás idejét szintén mozsárdör

gés jelezte, valamint

á zászlószentelést
is, amelynek aktusa után harangzúgás mellett 
vonult ki a menet a templomból és az iskoláig 
sorfalat alkotott a megyéspüspök útjára.

Az iskolai ünnepség
a Himnusz hangjaival kezdődött meg, mely 
után Millner Antal iskolaigazgató szép beszéd
ben üdvözölte a megyéspüspököt, aki súlyt és fényt1 
adott az iskolai ünnepnek, amely nevétől néni 
lesz elválasztható. Lelkes éljenzéssel pecsételt 
szavai után Foltér László IV. osztályos mon
dott tüzes köszöntőt a főpásztorhoz, mire a 
püspök szintén szólásra emelkedett és meg
köszönte az üdvözlést, majd az ünnep fontos
ságát méltatva, Jézus fényes példájára hivatkozik, 
aki szerette a gyermekeket Ezt az örökséget 
átvette tőle az anyaszentegyház s most ő is 
örömest csatlakozott ahhoz az ünnephez, amikor 
a katholikus gyermekekről van szó. Ez az ün
nep azonban a szülők előtt se lehet küzönbps. 
Törödniök kell azzal, hogy gyermekeik egykor 
ne szoruljanák utolsó helyre az életküzdelem* 
ben. Sadovánál a porosz iskolamesterek dön
tötték el a diadalt, a tanítók nagy és fontos 
szerepe itt döntő súlyú s amikor a zászlóanyá
kat látja, boldogan Veszi tudomásul, hogy" a 
tanítónők anyai szívvel akarják szeretni a gyer
mekeket s nem is lehetett volna szebb válasz-

Srepon, eponge-vásznak, grenadin, zefir, m adeira-hím zés ? és mosók, leg- 

— és egyéb  nyári újdonságok e lő n y ö s  á r a k o n  szerezhetők be -^1"-
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