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A szegény kerület.
Akerületákkori képviselői;—valamiFa4€átÜt€k4rdekóben^ 
Tauber Károly, Czigler Já- De-úgy látszik, hogy a győ- 
nos,Mencs Ignác ~stb. kér- zelmi mámor á fej ükbe szállt

akkor ők ellenzékiek voltak némán ülnek a fényesre 
és így nem sokat hallgattak festettjcözgvülési terem pad-

Győr városának voiregy 
mostohafia: az Újváros,

Ezt á kerületet nem sze
rették ezelútt^á városházán
és igy igen mostoha bánás-

logy mióta Wennesz 
Jenő lett városunk polgár- 
mestere, azóta a mostoha 
bánásmód megszűnt, mert ő
egyformán öleli atyai keb
lére városunk kerületeinek 
érdekét.—

rület képviselői ezt szívesen 
fogadták és a tanács mar- 

~ kába nevetett, mert egy csa-
tehetünk a múlt- pásra két legyet csapott

ért azoknak szemrehányást, 
a kiket illet, mért Újváros 
nemcsak, hogy nem tartha-
tott lépést a város 
kerületének fejlődésével, ha
nem a mi jó volt, azt is ek

állják a fejlődésének.
Példával is szolgálunk.

Volt az Újvárosnak egy szép 
és nagy, tágas tere, mely 
igen alkalmas lett volna vala-

Újváros iránti jóindulatát, 
annak a szép térnek kellő 
közepére gubóraktár építé
sére- adott -engedélyt,- A ke

agyon : az újvárosiak nem 
kaptak a gubóraktárral egye- 

mint egy elcsúfított te~
ret és ezzel betömték a ke
rület képviselőinek száját is.

Ezen idő óta már sok 
Dunánésaz

Újváros napról napra el
szegényedett.

Ma az Újváros képviselői 
már nem ellenzékiek a vá
rosházán és ha komolyan

cok lettek.
x Nekünk hiába prédikál
ják, hogy az Újváros sze
rencsétlen fekvése miatt nem 
fejlődhetik, ez egyszerűen 
nem igaz. Nem fejlődhetik, 
rnert ezelőtt ellenszenvvei 
viseltettek e kerület. iránt.
ma meg a kutya sem törő
dik vele.

mek—fel- ..tisztelt
képviselő urak, törüljék ki 
szemeiket,, hogy tisztábban 
láthassanak, dörzsöljék meg

kimenjen a mámor és te
gyenek valamit az Újváros 
érdekében, mert az alább 
közölt kimutatás bizonyítja 
legjobban e kerület elsze

Reggelizés előtt fél pohá 
Schmidthaue r-f éle 
az elrontott gyomrot 2—3 óra alatt teljesen rendbe hozza.
Harhatós óvszer a belső betegségek elterjedésének meggátlására, úgyszintén kiváló gyógyhatású gyomor-, 
bél és vérbajokban, továbbá elkövéredés szivelhájasodás és azzal járó fulladásnál, sárgaság, 
máj- és lépdaganat,—cukorbetegség, aranyér, csúz- és köszvénynél, vérbőségnél s egyéb bel- 
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