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plébános?

A megüresedett újvárosi 
plébánia uj_ gazdára vár. 
Ha nem is azonnal, de né
hány héten belül. _..

Még nincs kiírva a pá
lyázat, de a tülekedés már 
megkezdődött.

Sokan vannak, kik azt 
hiszik, hogy minden kath. 
pap ment az-anyagi gon- 

- dóktól. Erre a hiedelemre 
azonban alaposan rácáfol 
-—' mihelyt valami jobb jö
vedelmű plébánia üresedik 
meg — a pályáké papság
nagy száma.
_ ígyvan,__ez . most js.

Tudtunk kai ezideig vagy 
tizen fognak pályázni az uj 
városiplebánosiállásra.Ez 
a szám azonban megszapo
rodik, mihelyt kiírják a pá
lyázatot.

Pályázni fog az écsi-, 
a bábolnai , a szigeti-, a 
szabadhegyi- ' és révfalusi 
plébánosok, az újvárosi 
káplán, a főreáliskolai hit
tanár stb. stb.

Győr város törvényható
ságára nehezedik az a fel
adat, hogy a sok jó közül 
kiválassza a legjobbat, a 
legalkalmasabb ágyéit, mert

illetőnek ■ jó papnak kell 
lenni, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt sem, hogy 
az illető olyan helyen lesz 

.plébános, hol a másvallásfele- 
- kezetek gócpontja van. Tér

mészetes tehát, hogy a meg
választandó egyéniségének 
garanciát kell nyújtani arra, 
hogy a - vallásfelekezetek- 
közti béke ápolója lesz.

Azok között, kikről már 
tudjuk, hogy pályázni. Joel 
hak,négyen vannak, kik 
érdemesek az istenben bol 
dogult. uj városi -plébános, 
örökébe lépni, kik amellett 
hogy hithü kátfiölikusok, Kisz-, 
tus szellemét követő enr 
bérek^kik^az^emberszeretet.
nemes igéjét szépen össze- 
egyeztetik a vallásigéjével. Ez 
a népy: a szigeti-, a
lusi-, a bábolnai- és főreál 
iskola hittanára, ki ezelőtt 
Újvárosban káplán volt.

De bárkit válasszon is 
meg a városi törvény ható 
ság újvárosi plébánosnak, 
kívánatos, hogy az illető 
tovább építse azt a béke 
müvet, melyen az elhunyt 
Horváth Lajos negyvennyolc 
éven át dolgozott.

Ez a nemes munka 
adta meg neki azt az ősz

tét, melyet egész életén áf 
élvezett, mely elkísérte öt 
a sírig.
_ __1 lyen embert óhajtunk
mi, ilyent szeretnénk -látni 
-az-uj.városi- plébánián... --

SZÍNHÁZ.

Kállai Jolán.

Valamikor nem is olyan. 
régen,a győri szint ársui út
nak volt tagja Szerettük, 
becézgettü , de nyughatatlan
vére elvitt? tőlünk és most 
mint vendég jött hozzánk. 
Hangja ma is szép és üde, 
dé termete.. egy kissé el hi-
zott. Ennek dacára fürgén 
mozog a színpadon-. Affek- 
íál, de ez jól áll neki é s 
igy nem szabad érte meg
róni. Egybefoglalva: Kálai 
Jolán még mindig tempara- 
r/ienfumos, kellemes hangú 
primadonna.

. * •*• • *
Árkosiné, ki a buda

pesti Vígszínházban a Ta
nítónőt játszotta, a Vígszín
ház igazgatóságától igen 
szép elismerő levelet kapott. 
Páratlan eset — mondja a 
levél — hogy több órái

utazás után, minden próba 
nélkül oly an_ művészies já
tékot produkálni, melyet 
úgy a nagyszámú közönség, 
punt a fővárosi sajtó osz
tatlanul megdicsért.

-=—Árkosiné büszke -lehet 
sikerére, de még büszkébb 
lehet Árkosinéra színházunk 
igazgatója és a szintársu-« 
lat is.

A tegnap esti „Dollár 
királynő előadása nem volt 
sikerült. A színpadon történt 
incidens, egy apának éneke 
és Tánca, kinek egyetlen 
gyermeke a halállal vivődik, 
rendkívül kellemetlen hatást 
gyakpr< It úgy a szereplőkre, 
mint a közönségre.---------

- - Színházi műsor.

Péntek: Bolond. 
Szombat: Király.

hírek.
Szénlopás.

Bogár Károly és Sza
badi Mihály újvárosi lakósok 
tetten érettek, midőn a fütő- 
ház közelében elhelyezett 
szánra kásból szenet loptak 
Az eljárás a tolvajok ellen 
megindittatott.

1 kor. 28 fin. 1 It légiin, jamaikai rum hg KUBiesex-iéie mmextrncfbai készítek.
Rum, üiquör, Eognac, ásványukéit. — Tea és' 
efusflfemények, Bonbonok. — Használati utá< 
slás minden egyes, üveghez mellékelve van.

7*iéle liquőrf készíthetünk házilag á Kubicsek liquör-esseniíákból, 
úgymint: fllasch, Hnisett, Benedlctlner, Esászárkörfe, Eacao, Ehatreaus, Kávé, 
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Szervezett '^munkások előnyben 
részesülitek,
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