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fizetési osztályokba való sorozás mellőzésé
vel a törzsfizetéseit többszörös korpótlék rend
szeresítésével újból megállapitattnék, mely 
szintén nem záná ki a működési, valamint 
az átmeneti személyi pótlékoknak esetleges 
engedélyezés I

A  miniszter végül aj fizetésrendezéssel 
kapcsvlatban kívánja a beérkezett fellebbezé
sek elintézését megejteni. Megoleásul az első 
módot, vagyis az osztályrendszert ajánlja.

H ÍR E K .

Városi képviselőválasztások.

A  város egykedvű hétköznapi képét alig 
zavarta meg a tegnapi képviselő választás. 
Csak a városháza körül mutatkozott némi 
élénkség, ahol a kortesek működtek. Az 
egész választásban csak egy nemesebb vonás 
van, hogy a társadalmi békés együttműkö
dést nem zavarta meg.

A  választás a. következő eredménynyel 
záródott:

Belváros.
Leadatott 358 szavazat.
Megválasztattak: Zeehmeister Kálmán (277), 

dr. Kautz Gusztáv (265), Ott Tivadar (238), 
Kaszás Sándor (229), Hauzer György (220), 
Acsay Ferenc (217), dr Kom János (I93) és 
Schnabel Zsigmond (190).

Jelentékenyebb szavazatot kaptak: Pretten- 
hoft'er Imre (137), Heckenast György (101), 
és ifj. Kiss István (62).

Ferenc Ferdinánd-város.
Leadatott 425 szavazat.
Megválasztattak : dr. Schwartz Mór (253), 

Bappoch Frigyes (246), dr. lukéi Béla (237), 
Szilárd István (235), Kovács József (217), 
Magyart József (200), Weidmann Adolf {191) 
és dr. Fischer Gyula (184),

Jelentékenyebb szavazatot kaptak: Peregi 
Mihály (163), Halbritter Károly (137), Adler 
Károly (135) és Jerfy Géza dr. (29).

Újváros.
Leadatott 346 szavazat.
Megválasztattak: Tauber Károly (282), 

Hátzinger Mihály (200), Nits Pál (200), l ’só 
Vince (187), Eitner Károly (155) és Horváth 
Lajos (147).

Jelentékenyebb szavazatot kapták m ég: 
Leszlényi Artúr (92), Káldy Lajos (80), Pe
reszlényi Gyula (74), Sirhuber Károly (70) és 
Molnár István (66).

Nádorvdros-Szabadhegy.
Leadatott 320 szavazat.
Megválasztattak : Szabi Zsigmond (196), 

Szász József (188), Kneif János (188), id. Piczy 
János (187) és Buschek Antal (174).

Jelentékenyebb szavazatot kaptak m ég: 
Müller Imre (142), Héberling Ferenc (128), 
Kis Jenő (106) és Kis Károly (84).

—  Széchényi Miklós gróf győri megyés 
püspök Szanyba utazott, ahonnét e hó 24 én 
tér vissza Győrbe.

—  Egyházmegyei változások. Horváth Lajos 
magyaróvári káplánnak a püspök megengedte,

hogy az egyházmegye kötelékéből kiválva a 
lazaristák közé lépjen.

Helyébe Magyaróvárra káplánnak Schmidt 
Ferenc lett Féltoronyból disponálva.

Féltoronyba Fehérváry Gyula Halásziból 
küldetett.

Ha'ászi Káplánná Ptter József ujmisés lett 
kinevezve.

—  Meszlényi Gyula püspök meghalt. Mész- 
lényi Gyula szatmári püspök, akire mint Ko
márom volt plébánosára vidékünkön kegye- 
letesen emlékeznek, az elmúlt éjjel 10 óra
kor elhunyt.

—  Strommer Viktorin dr. első konferenci
ája Strommer Viktorin dr. pannonhalmi teo
lógiai tanár ma csütörtökön délután 1I-/j óra
kor tartja első nagybőjti konferenciáját a fő
gimnázium dísztermében. Strommer dr. ez 
alkalommal a szabad akaratról fog beszélni. 
A müveit kersztény közönség figyelmét ez 
utón is felhívjuk e konferencia sorozatra.

— Adomány a szent Imre-oolleglumnak. A 
kapuvári esperesi kerület 422 K. 25 fillért 
gyűjtött össze saját körében egy létesítendő 
katholikus egyetem alapjára. Mivel azonban 
egy ily egyetem létesülése még mindig csak 
a terv stádiumában van, a kerület papságá 
nak határozata folytán a megyés püspökök ez 
összeget a bud»pes'i s*ent Imre-Collegium- 
nak ajándékozta.

— A gazdasági egylet közgyűlése. Győr vár
megye gazdasági egyesülete e hó 22-én, szer
dán választmányi ülést s utána közgyűlést tart.

—  Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Polcza Sándor volóczi áll. elemi is
kolai tanítót Mosonba helyezte át.

—  Revere-hangverseny. A szombatra terve
zett Revere hangverseny nem lesz megtartva.

— Közgyűlés. Az iparos önképző és be
tegsegély ző-egylet folyó hó 26-án vasárnap 
d. u. 3 órakor tartja évzáró közgyűlését az 
egyleti-helyiségben Andrássy-ut 36 sz. alatt, 
melyre úgy a tagokat, valamint az egylet iránt 
érdeklődőket tisztelettel meghívja az elnökség:

— Klasszikus előadások a szinházban. Csü
törtökön és pénteken ünnepe lesz a színház
nak. Beregi Oszkár a Nemzeti Sziház művé
sze lép fel az Ármány és szerelem szomo
rújátékban, majd pénteken Hamlettben. Ez 
alkalommal fog vendégszerepelni Poór Lili 
is, akit az igazgató szerződtetés céljából 
hivott meg A kiváló előadásokra felhívjuk 
a közönség figyelmét.

—  Gazdásági előadások Komáromban. A 
gazdasági egyesületek országos Szövetsége a 
magyaróvári gazdasági akadémia tanárainak 
közreműködésével március hó 18 és 19 én 
szombaton és vasárnap Komáromban, á vár
megyeház nagytermében gazdasági előadá
sokat rendez az intelligens gazdaközönség 
részére. Az előadások programmja : Első nap 
szombaton délelőtt 9— io-ig Az okszerű ta 
karmányozásról. 10— Il-ig Gazdaságunk irá
nyáról, a legközelebbi jövőben, n — 12 ig 
A tej gazdaság és állategészségtan köré
ből. délután 3— 4-ig Gőzeke mívelés hatá- 
sáról, 4— 5 ig Az okszerű takarmányozás
ról. Folytatás és bevégzés. Második nap. 
Vasárnp d. e. 9— io-ig. A műtrágyák hasz-

nálatáról. Iö— II ig. Gazdaságunk irányáról 
a legközelebbi jövőben. Folytatás és bevég
zés. 11— 13 ig. Tejgazdaság és állattenyésztés 
köréből. Folytatás és bevégzés. 12—i-ig. A  
szövetkezetekről. A  gazdakőzönség a töme
ges részvételre felkéretik.

—  Rábaszabályzó társulat közgyűlése. A Rá* 
baszabályzó Társulat e hó 20 ikán dé* előtt 
10 órakor rendkívüli közgyűlést tart.

— Furcsa programm márc-15 én A  sokorói 
járás egyik községében nagy volt a felbuz
dulás márc. 15-ének méltó megünneplésére. 
A leglelkesebb hazafiak egyike sorra járta a 
házakat, hogy minél többen vegyék ki részü
ket a hazafias tüntetésből. Természetesen a 
plébániát és a tanítói lakot sem kerülte el. 
Ez utóbbi helyen a legválasztékosabb ékes 
szólással kérte a tanítót, hogy tanítván) aival 
együtt je.lenjék meg a nemzeti ünnepélyen 
és hazafias dalok éneklésével emeljék az ünne
pély fényét. Mikor diktióját befejezte, s a 
tanító ur azt kérdezte tőle: »Dehát szeret
ném tudni, mi lesz a programm?« Mire a buzgó 
polgártárs azt felelte: Szókint azt lehet mon
dani (ez a szavajárása) „borgyupörkült 1* Persze 
mint afféle jó magyar ember a legfőbb prog
ram pontnak az áldomást tartotta.

—  A Rózsa-bál tiszta jövedelme A sz. Erzsé
bet egylet rózsa-báljára utólag felülfizettek Es
terházy Miklósné 10 K, Szagady Gy.-né 10 K, 
gróf Czirály Béláné 10 K, mely adományo
kért kiváló köszönetét nyilvánítja a rendező 
bizottság. A rózsa-bál tiszta jövedelme ezzel 
595 kor 50 fillér.

Orvosi Oldatról érkezett felszólítás folytán 
dr Flesch Emil gyógyszerész egy, a mai kor 
igényeit miuden tekintetben kielégítő csukamój 
olajat hozott forgalomba, a készítmény teljesen 
szagtalan, kitűnő izü. Gyermekeknek vérszegény
ségnél, gyengeségnél legjobban ajánlható. A leg
jobb csonterősítő és vórtisztiló. Orvosok által 
ajánlva úgy csecsemőknek, mint nagyobb gyer
mekeknek, kik nemcsak hogy -zivesen beveszik, 
hanem kérik is. Eltérőleg hasonló készítmények
től, nem a hatóanyag elvonásával van kellemessé 
téve, hanem a legfrisebb csukamájolaj összes 
hatóanyagit, tartalmazza. De nem csak minősé
gével, hanem árával is kiszorítja a többi olajakat. 
Egy nagy üveg ára 1 korona 70 fillér. Kapható 
kizárólag Flesch Emil ,Korona“-gyógyszertárá- 
ban Győrött, JBaross-ut 24. Csak akkor valódi, 
ha az üveg a gyógyszertár pecsétjével van lezárva.

K A I S B a

PETROL (kellemes illatú) a lej 
jobb hajnövesztő. = = _

Visszanyeri őszülő hajának ere
deti színét, ha a KAISER-féle

H A J-R E G U LA TO R T £
(nem festék) használja. Egy üveg ára - 

I korona 20 fillér.

Hajhullás és korpa ellen biztos szemek 
rr  bizonyult a KAISÉR-féle

g  ID E Á L  HAJSZESZ.
Egy üveg ára I kor. 20 fül.

A  Valódi minőségben csakis

g  Kaiser Yilmos drogneriéjában H
w  kaphatók, Győr, Baross-ut 18. sz. V''
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a legegyszerűbb lakóháztól vagy gazdasági épü
lettől kezdve a legdíszesebb s modern épületig. és szénezések, továbbá csatornázás,
eloset és fürdőszoba-berendezés stb. rÓgfÖndeszközöltetnek. —  Elyállok továbbá épitésvezetést, épületek felülvizsgálását, városi és vidéki lakóházak, 
major és pusztabeli összes-épületek jókarban tartását évi csekólyL átalányösszegért. Házbecslést, tüikárbiztósit&ai felvételeket, tervek és költség* 
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