
Tatai Gynf.íról szólva, 
azt kérdezzük : Minek nézi 
ez 'az lir C',ör. város kö 
zö’nségét? *

Olyan hangon, mint az 
ő röpiratai írva-vannak, in
telligens ember, ki a jó Íz
lésre is ad valamit, nem 
szokott írni.,

Ugyanezen hibába esett 
azonban Barsi József is, ki 
lapjában a becsületsértő ki
fejezések egész tárházát zú
dította Tatai Gyula fejére. 
De neki legalább meg volt 
az a mentsége, hogy a 
durva támadásra kénytelen 
volt durván válaszolni.
Tatai .Gyula ma megjelent 
ÉÖpTralábah. - azt írja, hogy 
Barsit megveti, mert az nem 
mér elégtételért a bíróság
hoz^ fordulni.

Szép, szép. De Barsi is 
joggal kérdezheti ám Tatait, 
hogy miért nem fordul ö a 
bírósághoz, hisz olyan be
csületsértő kifejezése
ket használt ellene, hogy 

szégyenpir nélkül nyilvános
ság el tt szereplő embernek, 
elviselni nem lehet.

Még valami gyanú- Tatai 

G y n ki r ö p i r a ta i na k-niegje- le- 
nésében és ez a-. : Ki fizeti 
a nyomdai községeket?

A szociálista- párt nem. 
Tatai Gyula — velőnk 
együtt —* szegény ember 
j#így alig hihető, hogy 

2—3Ö0 koronát kidobjon 
oly astfiiéri, ’ ami többet árt, 
mint használ neki. Nem 
állítjuk, de igen valószínű, 
hogy valaki másnak áll ér
dekében az ilyen röpirato- 
zás és Tahi Gyulát hasz 
nálja fel mint eszközt.

Elég volt. A ma meg
jelent röpiratok legnagyobb 
részét a Karmeliták, szék
házában székelő öreg Kati 
néni vette gondozásba, mert 
a közönség ’ olvasatlanul 
dobta azt el. Elég volt az 
Ízléstelenségből, elég volt a 
piszkos fegyverrel vívott 
személyi harcból.

Sikkasztó

Takács Miklós Árpád-uti 

m ec h a n i k u s ige n h i s z ék e n y 
ember lehet, mert máskü
lönben nem csaphatta volna 
be Ivanov Jordán bolgár 

-kertósziegényr k-i- ezon-ürüg-y 
alatt csalt ki tőle egy 190 
korona értékű kerékpárt,

hogy azt megveszi, előzőleg 
azonban megmutatja édes
apján a k. Ta k á c s gyanút la n u 1 
oí'aadfa a kerékpárt, mint
hogy azonban hiába várta 
Ivanov Jordánt a pénzzel 
vagy a kerékpárral, elment 
a, rendőrségre és feljelentést 
tett. A véletlen úgy hozta 
magával, hogy RadievMik- 
lós is a rendőrségen volt, 
ki szintén Ivanov ellen tett 
feljelentést, mert a reá bi
gott bízott zöldség árával 
200 koronával megszökött. 
A két megkárosult Miklós 
szomorúan ballagott haza, 
mert azt hitték hogy soha
sem látják viszont Ivanov 
Jordánt. A budapesti rend
őrség azonban Ivanovot el
fogta és így nemsokára el
hozzák Győrbe. Tehát a 
Miklósok meglátják a sik- 
kasztót, de hogy a kerék
párt és a 200 koronát meg-

e, az igen ^kétséges.

Szőnyeg-tolvaj.
Hanich János hat méter 

futószőnyegei kínált többek
nek megvételre.--Az örségen- 
álló egyik rendőrnek feltűnt 
a szőnyegárus, kit a sző

nyeg eredetére nézve kikér- 
dezetl. Hanich ötölt hatolt, 
végre ,azután a sarokba 
szorítva megvallotta, hogy 
lopta. Azt azonban, hogy 
kitől lopta vagy nem akarja, 
vagy nem tudja megmon
dani. Á károsult jelentkezzék 

a rendőrségén.

Dr. Baiiüch Lőrinc
Főtisztelendőséged a mai 

naptól kezdve lesz GyŐr- 
Újváros kath. vallásu pol
gárainak plébánosa, lelki’ 
atyja. Igáz^SzivbŐI- üdvösök 
jük ez alkalomból és ‘ kí
vánjuk, hogy - pásztor $s 
nyáj megértse egymást. Bár 
különböző utakon haladunk, 
de azért egy célt követünk. 
Eg y u to n o k v e ti énük talál
kozunk és ez a hazaszere
tet útja, melyről se jobbra, 
se balra le nem lépünk 
soha. --------

FŐtisztelendö Ur I Újvá
ros polgársága rang- és val
láskülönbség nélkül tiszteli 
egymást és tisztelni fogja 
Főtisztelendőségedet is, ha 
istápolója marad enne1.; a jó 
egyetértésnek.

SCHÖn QRTHUR kezfyű- és harisnya-különleges, áruházában 

DeákFerenc-ufca^rszám alatt, az AranySános-utca sarkán 

Harisnyák kötése és fejelése gyorsan és olcsón eszközöltetik,

Ha fáj a feje ane tétovázzék, hanem 
használjon azonnal
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Üzletünk teljes feloszlatása miatt az összes raktáron 
levő árukat minden elfogadható áron kiárusítjuk.

.szám


