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bizonyította, mennyire rászolgált 5 erre a meg
tiszteltetésre. Phra Tildezaja, a király egyik 
adjutánsa, mialatt Liszabonban tartózk'bdtak, 
vétett a sziéini udvari etikett ellen, mire 
Gbulalongkorn. azonnal hatóira Ítélte. Az íté
letet persze nem hajthatta végre Portugáliá
ban, mert ott az ilyen rövid utón való lenya-. 
kazást az ország törvényei értelmében egy
szerűen gyilkosságnak minősíthették volna. 
Károly portugál király közbevetette magát az 
elítélt érdekében, de Gbulalongkorn igy fe
lélt: „Sziámi embert nem érhet nagyobb meg
tiszteltetés, mint királyáért meghalni.* Ügylét- 
szik, az elitéit is ilyenformán gondolkozik, 
mert ahelyett hogy megszökött volna, kész
ségesen visszautazott királyi urával Sziámba, 
hogy alávesse magát annak a barátságos kis 
operáczióuak, melynél nagyobb megtisztelte
tést a fehér elefánt országában nem ismernek.

— Gyermek tolvajok. A rendőrség a napok
ban két gyermeket tartóztatott le. Az egyik 
nagy reményekre jogosító csemete Pillér 
István 12 óvgb fiú, ki gazdájától emelt el ki- 
sebb összeget, a másik Kőváry Dezső, szintén

—1-2—éves.—Ez utóbbi fényes nappal Simon 
Ferenc* füszerkereskedŐ kirakatát dézsmálta 
meg, de a szerencsétlen íiczkót rajtacsip- 
ték és azonnal beszállították a városházára.

— Lezuhant a pinczébe. Weisz Ignácz bécsi 
ügynök a napokban Klein. Gyula apácza- 
utczai házában járt és a nyitva lévő pinczébe 
suhant. A folyosón oly sötét volt, hogy nem 
láthatta sietségében a nyitva hagyott pinczét. 
Az illető súlyos sérüléseket szenvedett.

— A  száj- és körömfájás. A városi állat
orvos jelentése folytán kedden, délután rend
kívüli tanácsülést , tartottak. A jelentés arról 
szól, hogy Újvárosban az állatok közt száj
én körömfájás lépett fel, minek folytán Sür
gős intézkedések megtételét kívánja. így 
azután elhatározták, hogy mivel Újváros úgyis 
zárt kerület,^csak azt zárja le, a minisztert 
pedig meg fogja keresni, hogy erre való 
tekintettel, ne rendelje el az egész városra 
a zárlatot, mert az a sertés-piacznak ismét 
nagy kárára lenne. Különben is az óvóintéz
kedéseket rögtön megtették, a kerületet leg- 
szigorúbb -felügyelet alatt tartják, hogy onnan 
állatot a vásárra ne hajthassanak és viszont 
bevinni sem szabad. Az állatorvos állandóan 
Újvárosban tartózkodik.

*  A z  inasok garázdájkodásai a piaczon. L é g -
■ utóbb sok panaszt hallottunk az iparosina

sok ellen. Megint lábra kapott köztük a lo
pás. A gyümölcsárusok, sőt a vevők kosarai
ból is lopkodják a gyümölcsöt a nélkül, hogy 
valaki a körmükre koppintana. A károsultak 
hiába néznek rendőr után, nem látnak ott 
legtöbbször egy fiát sem. Jó . volna szemmel 
tartani a tolvaj inasokat s elvenni kedvüket 
a tolvaj mesterségtől.

— M ezei egereket tömegesen és biztosan kipnsz- 
tit a Sipöcz István pécsi gyógyszerész által labdacs 
alakban készített, több óv óta előkelő uradalmakban, 
számos gazdaságban és községben a legjobb sikerrel 
használt egirmireg. Hiteles tapasztalatok Szerint egy 
holdra 1—2 kg. (10—20 ezer labdacs) elegendő. 6 ki
lós próbaesomagot 3 írtért, 100 kgrot 45 forintért küld
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Színház. -
Szombat, október 30. A  bibliás ember má

sodik előadás*. A ház zsúfolásig megtelt; 
•ünnepélyes szint és hangulatot mutatott. A 
figyelem feszültebb, odaadébb volt, mint 
tegnap. A; nyert műélvezetet tapsokkal há
lálta a köáönsóg, pedig az első előadás alatt
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jelzett hibák, gyengeségek kegyetlenül ér
vényre jutottak.

Vasárnap, október 31. D. u. a Vigéczek. A 
karzati .és földszinti vasárnapi közönség szája
iig  szerint sikerült volt. Most Bérczy volt a 
kedvelt Ábelesz Samu.

Este A  falurossza Tóth Edétől. A telt ház 
őrömmel fogadta a már régóta ismert, de 
örökszép népszínművét a korán elhalt mes
ternek. A jó szerepkiosztás óé a társulat 
jelesei vonzóvá tették az előadást. Már a 
múltkor figyelmeztettük az egyik szereplőt, 
hogy kerülje , a rögtönzéseket, .a mai elő
adásban e hibák ismétlődtek. Ha oly teremtő 
képzés .lappang a győri színészekben, Írjanak 
uj darabot, & mit más kiszabott, megalkotott, 
arra ne akasszanak oda nem illő czafrangpt.

Hétfő, november 1. A molnár és gyermeke, 
Raupach 5 felvonásos és hangulathoz illő 
drámáját adták nagy eredmónynyel.

Kedd, november 2. Suhanó Bayard és 
Wanderbarsch 3 felvonásos operettedét. A 
főszerepet Ledofszky Gizella vitte változat
lan szép, kedves hangjával. Játékában paj
kos Jóska volt,-do-aiért_valami jndiapp8Íczió 
látszott rajta. Lévay is lejátszotta Elizt, Hagy 
Gyula pedig sehogysem játszott, nagyon ki 
volt játszva és leénekelve. Tibor Nóra is 
tremolázva vergődött. Csak Polgár, Árkosi 
állották meg helyüket. A közönség még ezzel 
is meg v.olt elégedve. Igen benne volt a 
tapsba, de legmegelógedettebb lehet a lefolyt 
napok eredménye felett az igazgató ur. 
Ennek meg mi örülünk..

D u n á n tú l i  H ír la p

Nagy tűz.
Nagy tűz riasztotta föl tegnap este 

felé Győrváros lakosságát, mely több 
ember sebesülésével végződött. Félhat 
óra körül nagy fényesség látszott a szed
res-kert felé, s a tűzoltók kürtszava, 
kocsirobogás hallatszott mindenfelől.

A néptömeg sürü csoportokban höm- 
pölygött az-utezákon a tűz iránya felé. 
Azt hitték, hogy a szeszgyár ég.

Ez azonban nem bizonyult valónak. 
Az Andrássy-ut szedresre néző részén a 
64. számú ház állott lángban. A hatal
mas U alakú épületből hatalmas láng
nyelvek csapdostak az ég felé, s a szi
porkák nagy rajokban szálltak *a szom
széd épületekre.

Mire a tűzoltók megérkeztek az egész 
épület lángban állottt, s a tűzoltók mun
kája csakis a^szomszód épületek megvé
désére szorítkozhatott.

Erre nagy szükség is volt, mert a 
szomszéd 66. számú ház~Tazsindelyes, s 
az udvar felőli rész egész hosszában 
csak a két ház tűzfala által volt elvá- 

. lasztva, s a sziporkák ugyancsak sűrűn 
potyogtak a fazsindelyre. Sőt a ház 
sarkán már ki is gyulladt.

A ttiz oltásának, illetve a szomszéd 
házak megvédésének nagy akadálya volt
tűzoltóink érthetetlen fejetlensége és a 
vízhiány.

Igazán megbotránkoztató az a fejet
lenség, a melyet tűzoltóink i ennél a ttiz-

nél tanúsítottak. Az egész ‘ tüzöltó-csapat 
az égő házra vetette magát, s a leg
jobban fenyegetett szomszédházat tel
jesen védtelenül hagyták. Pedig éppen
erről a házról lehetett volna egyfelől 
támadni is a tüzet, másfelől védelmezni 
a veszélyeztetett házat.

És hogy ez a ház el nem égett tel
jesen „czivil embereknek köszönhető, a 
kik létrák nélkül igazán életüket veszé
lyeztetve kúsztak föl a ház tetejére s jó 
falusi szokással, kannákkal öntözték el á 
sziporkákat. Sőt egy^ munkásember, ki
nek nevét sajnálatunkra nem tudjuk
tenyerével verdeste el a  sziporkákat
ott, a hova a viz nem jutott; — na
gyobb dicsőségére vízvezetékünknek és 
a tűzoltóságnak.

Szerencséje volt még e háznak, hogy 
udvarában kút volt, s innét talán több 
vizet kaptak, mint a vízvezetéktől. Nem 
értjük,-- hogy ra —vízvezeték—daczára—már 
több tűzesetnél is, úgy mint ennél, víz
hiány mutatkozik. Pedig az Andrássy- 
uton megy végig egyik vízvezetéki cső, 
sőt az égő, házban vízvezeték is volt.

Mi az oka, hogy még sincs viz ? Jó 
volna ezen a bajon segíteni. Mikor aztán 
viz lett volna a kutból •— nem vízveze
tékből, — akkor meg a háztetőre, hol 
már -2 tűzoltó is volt, fölhúzták ugyan 
a tömlőt, da sugárcső nem volt rajt. 
Yégre sugárcső is akadt, akkor meg a 
szivattyú továbbmozgitása folytán a tömlő 
volt rövid, a tűzoltó nem adhatott vizet 
le a tűzre.

Mire aztán végre jó lett volna min
den, akkorra az égő ház gerendái össze- 
roskadtak, a veszély kisebb lett.

Ekkor azonban az égő háznál olyan 
szerencsétlenség történt, a - mely talán 
szintén párját ritkítja a győri tüzesetek 
történetében.

Mikor a gerendák, szarufák ugyanis 
leroskadtak, 6 ember felment, hogy az 
égő gerendákat- leszórják. A-_ szomszéd 
ház tetején álló Öveges Kálmán gyak. 
isk. tanító észrevette, hogy !z  égő ház 
tűzfala dűlőben van, s agyönütéssel fe
nyegeti a tűzoltókat. Rögtön figyelmez
tette őkét, hogy azonnal hagyják el a 
padlást, Azok még valamit visszavál
tottak a föntállénak, s rá néhány másod
perezre bekövetkezett a katasztrófa -— 
nagy robajjal ledőlt a körülbelül 5 méter 
magasságú tűzfal, s maga alá temette az 
ott állókat. ~

Lapunk zártáig 5 egyént megtaláltak, 
a hatodikról nem tudják, hogy meg- 
menekedett-e, a mi a csodával volna 
határos — vÁgy teljesen eltemette a 
tűzfal törmeléke.

A tűz áldozatai tpindannyifui súlyos 
sérüléseket szenvedtek. Kezük, lábuk tö
rött ki; de lehet, hogy belső sérüléseik
: ' ' l ' ' i|

__________ 1^37. november 4.


