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rontó! kezdve a taxi ajtajáig két-három borravalós al
kalom akad eléd. Míg a szobádba jutsz, közbeékelt bor- 
ravalóosztásí alkalmak kínálkoznak. Még, aki a kocsi aj
taját kinyitja, becsukja — minden felszólítás nélkül, — 
az ís bambán néz rád, miközben a tenyerét tartja feléd, 
A szállóban ís akad olyan befurakodó alak, aki nem szál
lodai alkalmazott, de a m arkát úgy tartja elibéd, mint az 
aranysapkás, kezlyűs szállodai egyenruhások, A podgyász 
körül ís mindig akad egy-egy civílruhás suhanc, aki a 
portás úrnak segít, de éntőlem várja a borravalót. Ha 
szobrot nézel a Széchenyi-téren, már akad útbaigazító
— borravalóért, A templomoknál is van, aki sekrestyést 
hív — pénzért. A középületeknél sem lehet megúszni a 
kalauzolást egy-két borravaló nélkül. A vendéglőben van 
főúr, ételhordó, italos, van, aki a ruhádra vigyáz, van, 
aki a magányba vezet, aki a telefonhoz segít, s van aki 
diszkrét fölvilágosításokat ád, — külön-külön borra
valóért, Ha elutazol, a tortúra újra kezdődik. Ha autód 
van, akkor némi változással, de érdekesebben szaporo
dik a borravalóosztogatás záporesője. Valóban, igen kel
lemetlenül és nyugtalanítóan emelkedő összeg kerekedik 
ki, azért, m ert az idegen forgalmat emelni bátorkodtam. 
A borravalóra váró, lelményes emberfajta pénzverőnek 
tekinti az embert, akit alaposan ki kell piímpolni, meg 
kell dézsmálni. Ezzel pedig nehezen lehet idegenforgal
mat csinálni — niég Rómában is, nemhogy Győr városá- 
ban.

Elítélték a fogházból irt levél miatt
Mikor a szacharincsempésznek nem  tetszik 

a fogház
Győr, április 10.

Szokatlan ügy miatt került a  győri büntető törvény
szék Schannen-tanácsa elé egy magyar származású kül
földi állampolgár.

Weisz Ferenc kereskedelmi utazói, aki a megszál
lott területen levő Felsőőrön lakik és így osztrák állam
polgár, a magyar bíróság szachaTÍncsempészés miatt na
gyobb összegű pénzbüntetésre ítélte. Mivel a büntetést 
megfizetni nem tudta, azt ké t évi fogházra változtatták 
át.

Ezt a büntetését tölti most a szombathelyi fogház
ban Weisz Ferenc, akinek itt egy levél miatt is meggyűlt 
a baja a hatósággal. A fogházból ugyanis levelet akart 
hazaküldeni a  feleségének és ebben a magyar fogházi vi
szonyokat ócsárló állításokat kockáztatott meg, többek 
között ilyen k itételeket használva: „Ausztriában köny- 
nyebb letölteni a büntetést mint itt, ott nem a középkor
hoz képest bábnak az emberekkel, azokat kellene le
zárni, akik ilyen lehetetlen törvényeket hoznak. Ausztria 
az egy kultúráljam. Letagadom azt is, hogy magyar szü
letésű vagyok."

A furcsa levelet a fogházgondnok természetesen 
nem engedte elküldeni, hanem azt illetékes helyre jut
tatta és az abban foglaltak m iatt a magyar állam és nem
zet megbecsülése ellen irányuló vétség cimén Weisz F e
renc a győri törvényszék elé került. A tárgyaláson azzal 
védekezett, hogy a levelet elkeseredésében irta, mert a 
fogházban valami miatt fegyelmi büntetést kapott.

Védője Sólyom Ervin dr. az enyhítő körülmények 
figyelembevételére kérte  a  bíróságot.
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A törvényszék ítéletében bűnösnek mondotta ki a 
vádlottat a vádbeli cselekményben és ezért két heti fog
házra, valamint három évi hivatali és politikai jogvesz
tésre ítélte és kimondta, hogy büntetésének kitöltése 
ut/ az ország területéről kiutasítja, a visszatéréstől pe
dig örökre eltiltja. Enyhítő körülménynek vette a bíró
ság, hogy az államgyalázó kifejezéseket zárt levélben 
tette közzé, vagyis nem a  nagy nyilvánosság szám ára írta, 

Weisz Ferenc készséggel megnyugodott az Ítélet
ben, amit annál inkább is meglehetett, mert erre a cse
lekményre a maximális büntetés öt évi fogház. Az ítélet 
jogerős.
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A VÁROSI KÖZKÖNYVTÁRBAN: könyvkölcsőn- 
zés; hétfőn, szerdán, pénteken 5—8-ig, olvasó órák ked
den és csütörtökön 3—7-ig, hétfőn, szerdán és pénteken 
3—5-ig,

Ezen a héten a következő gyógyszertárak tar
tanak éjszakai szolgálatot: Városi gyógyszertár, 
Kazinczy-utca 11; Szent Ferenc gyógyszertár, 
Batthyány-tér 1.; Segitő Mária gyógyszertár, 
Rónay Jácint-utca 28. (Révfalu); Szent László 

gyógyszertár, Wennes Jenő-út 58. szám.
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szél, változó felhőzet, eső vagy zivatar lehetséges. — 
Némi hősüllyedés.

Révész Sándor emlékezete. Április hó
12-én, csütörtökön reggel fél nyolc órakor a ben
cés templomban csöndes mise lesz R é v é s z  Sán
dornak, a Győri Hirlap elhunyt főszerkesztőjé
nek halála évfordulója alkalmából. A csöndes 
misét S z a k á c s  Béla h. házfőnök mondja.

A Győri Jótékony Nőegylet irodalmi- 
és művészestje. A Lloyd nagytermében meg
jelent mindenki, akiket az emberi szeretet és 
a jótékonyság* mindenkor odavonz, ahol a sze
gényeken segíteni kell. A város társadalmának 
és hivatali életének minden rétegéből ott voltak 
az urak és hölgyek, mint a szegények édes- 
testvérei, hogy lerójják kötelességüket a jócse
lekedetek oltárán. A műsort Ko i s á r yné  Réz 
Lola kezdette, aki közvetlen megjelenésével, von
zó mesemondásával, bájos hanghor dozás á va 1 két 
novellát adott elő. Az őt jellemző regényeiből 
ismert kitűnő leírásai, eleven meseszövése itt is 
megnyilatkoztak. írásaiban különösen a nők jel
lemzése volt kitűnő. Nyelve egyszerű, de bájos. 
A közönség nagyon rokonszenvesen fogadta és 
elismerésének hosszú tapssal adott kifejezést. — 
Utána K r e s z n é  S t o j a n o v i t s  Lili Schu- 
mannak nyolctételes dalciklusát énekelte B r a u n  
Paula zongorakisérete mellett. .Meleg hangja be
hízelgő hatással volt a közönségre. Pethes Mar
git, a Nemzeti Színház tagja elfoglaltsága miatt 
nem jöhetett el. Helyette K u s z á k  István Sza- 
bolcskától, Gyóni Gézától, Oláh, Gábortól, Győri 
Margittól, Ady Endrétől, Gárdonyi Gézától sza
valt költem'ényeket a nála megszokott kitűnő elő
adásában. Szünet után K. Sztojanovits Lili Ko
dálytól, Kosától, Hubaytól 'énekelt dalokat, me
lyeiket a közönség olyan szívesen fogadott, hogy 
a műsort meg kellett toldania. Ezután ismét 
Kuszák István szavalatai következtek. A kitűnő 
és nivós műsorú estet mélegj es tapsos szimpá
tiával köszönte meg az előkelő közönség.

— A Nemzeti Egység győrsövényházi szer
vezete vasárnap népgyülést tartott, melyen 
F r i c k e  Emil kormányfőtanácsos, kerületi el
nök a szervezettség fontosságára hívta föl a 
közönség figyelmét, Sza l o r o t ay  Gyula kerü
leti titkár pedig az általános politikai helyzetet 
ismertette, aki az ugyanaznap Győrszabadin tar
tott népgyűlésen az aktuális kérdésekkel fog
lalkozott.

— Tagválasztás a városi mezőgazdasági 
bizottságba. A városi mezőgazdasági bizottság 
tagjainak mandátuma lejárt és ezért 20 rendes
és 20 póttag megválasztása szükséges. A vá
lasztás idejét április 14-ében állapította meg a 
polgármester. Az új tagok mandátuma 1934. 
január elsejétől számítva, hat esztendőre szól.

Érdemes megtekinteni Gerő Testvérek 
cég 27 kirakatát. A cég ma tavaszi és nyári 
újdonságokban a legizlésesebb választékot nyújt
ja. A rendkívül olcsó arakról szíveskedjék sze
mélyesen meggyőződni. ________  94
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A Petőfi-téri szénapiac elhelyezése. 
Kaptuk a következő sorokat: Igen tisztelt Fő- 
szerkesztő Ur! Tudom, hogy a Győri Hirlap 
mindig szívesen bocsátotta nyilvánosságlát a köz
érdekei kérdésekben fölszólalók rendelkezésére, 
azért kérem, hogy alábbi soraimnak legköze
lebbi lapszámában helyet adni m éltóztassék. — 
A. Győri Hirlap keddi számában «A Széchenyi- 
téri árusitó-asztalok ügyében,»' cim alatt meg
jelent közlemény azt a hirt is közli, hogy a vá
rosi piacrendező bizottság akként határozott, 
hogy az újvárosi Petőfi-téri hídmérlegnek és ez
zel kapcsolatban a fa- és szénapiacnak a nádor
városi Szent György-térre való áthelyezését ja
vasolja a város kisgyűlésének. Nem Ismerem 
azokat az indokokat, amelyek a piacrendteö bi
zottságot ezen elhatározásra bírták, de meggyő
ződésem, hogy Újváros és Sziget lakóinak jo
gos gazdasági és eixistenciális érdekeit is súlyo
san sérti a piacrendező bizottság határozata. — 
A heten kint két napon megtartott piac életet, 
egészséges vérkeringést vitt be Újvárosnak és 
Szigetnek egyébként elég vérszegény gazdasági' 
életébe. Ettől a fontos gazdasági életlehetőség
től a fejlődésében- egyébként is- stagjnáló Újvá
ros és Sziget nagyszámú iparosságát, kereske
dőit, értelmiségét és egyéb lakosságát existení- 
ciális érdekeik súlyos sérelme nélkül megfosz
tani nem- Tehet. A fejlődésben' úgtyszólván tel
jesen megállott Újvárosnak és Szigetnek csak 
adni lehet gazdasága' életét fejlesztő lehetősége
ket, de elvenni tőlük a további hanyatlás veszé
lye nélkül nem. lehet. Kétségteíein, hogy az új
városi Hosszúhid megépítésével kapcsolatban a 
hídfő újvárosi része.is föltétlenül rendezendő, — 
de ha ennek folytán a Petőfi-téri kettős ‘piac ed
digi- helyén egészében, vagy egy részében meg 
nem maradhatna, akkor is van lehetőség] arra, 
hogy Újváros más megfelelő részén elhelyeztes
sék. Újvárosnak az évék hosszú' sorára tekin
tettel mintegy szerzett'joga van piacára. Szüksé
gesnek tartanám!, hogy Újváros és Sziget érde
keltségei és törvényhatósági bizottsági tagjai a 
piackérdésben egységes állásfoglalás végett ér
tekezletet tartsanak, álláspontjukat és ennek in
dokait városunk megértő vezetőségének tudomá
sára hozzák. Soraim közlését megköszönve, va
gyok Főszerkesztő Ur készséges hjve F a r k a s  
Béla dr ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag.

Rosszul lütő, sok fűtőanyagot fogyasztó 
kályháját becseréljük modern folytonégő kály
hára. Roth vaskereskedés, Baross-út 28. 399

— Ismeretterjesztő előadás. A Kát, Kör 
rendezésében 15-én, vasárnap délután öt óra
kor N é m e t h  Andor ismeretterjesztő előadást 
tart «A néger.) .címem, a Lloyd nagytermében, — 
Belépődíj nincs. Az érdeklődő közönségét szí
vesen látják. i
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