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GETLEN NAPILAP.
^-Ai'Jap szellejtyr részére vóítatkozó
kéJtfatoRat nem adjuk vissza.

„

Ismeretlen vegek hirdetéseit csakis

5-^

a hirdetési díjnak előlnges lefizetése

Utcai elárusitásnál szárítónként 2 fillér

•

után közöljük.

Új építési vállalat.
Van szerencsém a nagyérdemű
közönségnek tudomására adni, hogy
23 évi nagyvárosi tanulmányom és ta-"
pasztalatom után szülővárosomban te
lepedtem le és megkezdtem működé
semet. '
;
i... ■ ' ' '
Elfogadok tervezések^t/ kisébb-nagyobb uj építkezéseket, regi házak át
alakítását, Jjedves falak szátázzá tételét,
vasbeton ás' Rabitz szerkezetű különleges
munkákat.
. Célom csakis szolid, olcsó és
tisztességes munkát végezni.
Szives pártfogást kérve, maradok
kiváló tisztelettel

Péntek, 19Í1. Május 12;

Hosszú évtizedekig . csak az Új
város volt a. város líiosföhágyérmeke.
A kutya sem törődött ezzel a kerü

Felelős szerkesztő:,

FELEDI KÁROLY.
Kiadó:

Győri Friss Újság nyoinda-vallalaia.
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lattak az újvárosiakkal, egy kissé '
„hazabeszéltek“ azután — mint akik
megtették kötelességüket — nyuga
lommal várták á döntés napját.
Ezen, idő alatt az érdekeit féltő
Belváros, Ferenc- és Ferdiijándváros L
képviselői tömören szervezkedtek és
mi egész biztosra vesszük, hogy a la
punk. zártakor még folyó ? közgyűlés
nagy többséggel elveti Schlichter ‘és
társainak indítványát és lekerül a
napirendről.
Mi lesz ezután ?
•
A leszavazott képviselő urak el
mennek Újvárosba, bemennék-a Ferenc
bácsi vagy Gaál János vendéglőjébe
“és a spriccerezö polgároknak . nagy—;
búsan beszámolnak az ö leveretésükről.

lettel.
.■
Néhány évvel ezelőtt Révfalu és
Győrszíget képviselőtestületeinek az a
bolondériája támadt, hogy a két köz
ség Győrvárosához csatoltassék. Addig
gyűléseitek, deputácíóztak, bolondiMorvay István, _tották. a polgárukat, inig sikerűit a
\
építésivállakozó
csatlakozás, melynek örömére nagy
Győrszíget, Vásártér 12 murit csaptak.
•
Nem sok idő Jcellett hozzá,'hogy
Dictum-factum :_Az Újváros loa polgárság öntudatra ébredjen, tisz
Van szerencsém a n. é. közönsé
tán lássa, hogy alaposan be van vábbra is mostohagyermek marad, de
get tisztelettel értesíteni, hogy a
csapva, mert mint községi lakosok most már néni egyedül, i.nert hasonló
sokkal kevesebb adót fizettek,.. mely sorsra jutott Sziget is, Révfalu is.
hez nem á1T arányban az a csekély
ség, amit ezideig a' város, nyújtóit”

STOIBER MÁRTON intól meg
vettem és -személyes felügyeletem
mellett tovább vezetem. Ezen a
téren szerzett képzettségem biztos
tudatában Ígérem, hogy mélyen
tisztelt vendégeimnek legmesszebb
menő igényéit is ki fogom elégí
teni. — Egyedüli főtörékvésem
leend, hogy mindenkor a legna
gyobb gonddal készített étkekkel
és valódi borokkal, valamint a
világhírű PILSEN1 POLGÁRI ŐS
FORRÁS (Urquell) és schwecháti
sörrel, kitűnő kávéházi italokkal

szolgálhassak.
A n. é. közönség szives támo
gatását kérve maradok tisztelettel.

GOMBÁS ISTVÁN,
a „Vigadó“ bérlője.

Megnyílt
a hatóságilag engedélyezel t
Andrássy-ut 88.. (Waggongyárral
. szemben,! __

Igaz, hogy néhány utcát kiköveztek,
csatornáztak, de. ez mind busásan ki
kerüli abból az adótöbblettböl, melyet
a két csatolt község polgárai ki

A hitbizományok.

. Ismert dologi “hogy Baross János
48-as Kossuth-párti képviselő a hitt
bizományok kiterjesztése érdekében
izzadtak.
. szónokólt a képviselőházban s többek .2
Győrvárosának krónikus betegsége
között olyan kedves és megható ja
az a nemtörődömség, mely a külváro
vaslattal állott elő, hogy a hitbizosokkal szemben nyilvánul még. Ennek mány-alapifási jogot ki kell terjeszfolyománya, hogy a város mostohatetji a kisbirtokosokra is. 2
gyermekei megszaporodtak. Most már
Igazán . csodálatos dolog," hogy
nem csak az Újváros, hanem Sziget
napjainkban,
amikor a lázas haladás
és Révfalu is érzi elhagyatotíságát.
- Schlichter Lajos és társai egy, a szelleme megkapó gondolatokkal, esz
Városv'tanácsához benyújtott beadvány mékkel termékenyíti meg az emberi
ban a piacok olyképeni elhelyezését agyakat ; még mindig fölős számban
kérték, hogy minden kerületnek jus akadnak olyan egyének Is, akikről
minden hatás nélkül pattan le az ujson azokból valami.
Hogy komoly volt ez a beadvány, szellem vetette gondolat-magvak mind
abbahTini kételkedünk, mert ez eset egyike ; akik igazán csak valami ter
ben az érdekelt kerületek képviselői mészet wndezkedési tévedés követkéz- .._
vel már előzőleg megállapodásra kel tében kerülhettek a., rákok helyett az
lett volna jutni, tneg kellett volna, emberek közé; mert szakadatlanul
őket győzni, hogy feltétlenül jogos az, hátrafelé mennek.
amit Újváros érdekében követelnek,
Schlichter Lajos j?s társai a bead
ványnyal csak- mézes madzagot.nya

Ilyen hátrafeld-menésnek kell te
kintenünk Baross János képviselőnek
eljárását is, mikor a hitbizomány-ala-í

