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Hétfői levél.
- A légszeszmérő órákról. 

Kedves. Barátom !

Sok jogtalanság történik az em
berekkel. a nélkül, hogy erről tu
domással birnánk. Önkéntelenül 
hajtják fejeiket a járomba, mert 
azt hiszik, hogy ennek úgy kell 
lenn i, N e m I évén panaszos. tehát 
biró sincsen, aki az eltűrt jogtalan
ság felett Ítélkeznék.

Ilyen jogtalanságot tűr eh már
három évtizedenáLa. győrjTégszesz-
fogyasztó közönség az által, hogy

-szó- nélkül—fizeti"—a légszeszmérő 
órák után a használati díjakat. És 
ezt a bolond dolgot nem. vette még

-eszre-a—varos- sem.
Mert hát valóban bolond dolog 

“az, hogy -- amint egyik levelem
ben már megírtam — a vevő fi- 
zessen az eladónak külön'dijat azért,.
hogy p. o. az egy kiló húst mérle-

“gén-meri meg. A legszeszfogyasz - 
tás mennyiségét másképen, mint 
a légszeszmérő órával megállapítani - 
nem lehet, tehát ez az óra is csak 
mérleg: " ' :

Sok bolond dolgot cselekedtek
meg hajdanában Győrött, de olyan 
bolondot mégsem, hogy a 80 éves 
kizárólagos jogon felül még a mér
legdíjszedést Is megadták volna. E2 
a-jögrttincs—is benn abban a szer- 
ződésben, melyet a város a légszesz- 
társasággal kötött. Hogy ez mégis 
megsarczolja a mérő óradij hasz-.
nálata czimén a magánfogyasztókat,
ez visszaélés ezeknek jóhiszeműsé
gével.

Most, miután a jogtalanság ki-, 
derült, elérkezett az idő arra.hogy - 
azt az érdekeltek egyrészt megszün
tessék, másrészt pedig a tőlük jog- 
talanul szedett összeget visszaköve-- 
teljék. Az első megállapítja a. má
sodikat. -

Itt a hónap eleje, amikor a tár
saság megküldi számláit a fogyasz
tóknak ; ha ezek azt látják,, hogy 
a mérőóra után használati díjat 
is számítanak fel, tagadják .meg 
annak kifizetését. .

Ennek kétféle következménye 
“lehet Az egyik az, hogy a társulat 
peres utón érvényeti követelését; 

’a másik pedig az-hogy. elviszi az 
—érát- s. ezzel—lehetetlené—teszi—-a— 

légszesz fogyasztást. Az első eset
ben a bíróság, a másodikban a 
varos : .n.ii s.i tog ítélni: de egyik 
sem a társulat javára.

Hogyha ilyen Ítélet meglesz, 
akkor ennek alapján meg van álla
pítva a múltra is a fogyasztóknak 
az á jjgczitú. melynek alapja-

a légszeszmérő órák után tőlük 
beszedett dijakat viszakövetelhetik.

Ezek után már csak a légszesz- 
fogyasztöktól függ, hogy. tovább
ra is kopasztassák-e magukat vagy 
sem.

Ha eltűrik a jogtalanságot, akkor 
megérdemlik sorsukat : mert szent 
igaz az a közmondás : akinek nem 
lehet tanácsot .adni, azon segítem 
sem .lehet: ; - •----

Üdvözöl hived 1
ílétföi levélíród.

Á hittérítő zavarba jött és keny-
télén-volt meqvallan hóqy-ntm ez
volt-a megbízása. _

— Ügy, hát elutaztál zsidók, és 
. A.dunántúli, kerületi dalos szövets * pogányok" mellett és épen csak
f. évi julius lő-iki dalos versenyére ■ Abeszinia zsidail akarod meqle-

fi tatai dalárverseny.

“nagyba'n“kesziitn'ek'a'tagegyes illetek—
A mint értesülünk, számos bejelen
tés érkezett be. Az országos ma
gyar dalárszövetséy is küldöttséggel 
képviselteti magát a közgyűlésen,
rpelyben részt vesz Lung György 

—elnök, Erney József aielnók. beiíő-’
vits Imre otsz, karnagy, Hackl. N. 
Lajos -gazda s dre -Angyal - Armand - 
választmányi tág.

—-Az-ünnepély-fényesnek-Ígérkezik,- 
ha a tervezett programot megvaló
sul, egybe fog köttetni az ünnepély 
á? híres tatai lóversénynyel; s akkor 
remélhetjük,-- hogy a lóversenyen 
megjelenő arisztokraczia megfogja 

-hallgatnl-a—dalos-verseny Hsr-m ely-- 
nek védnökségét Tata főura, a min
den. szépért és nemesért traditió- 
nálisan lelkesedő gróf Eszterházy

“Ferencz vállalta el, ,s nagy neve*
hez és fepyes köréhez fűződő er-
deklődés az,- ünnepélyt. fényessé 
fogja varázsolni. A részletes prog- 
ram mókát legközelebb küldi szét a 

_ker. dalosszövetség választmánya.

Bölcs Menelik.
Furcsán járt Ménelikkel, a fekete 

abesszínia! felséggel, egy svéd hit- 
téritST'Alig lépte át az ország ha
tárát, letartóztatták és a kormányzó 
elé vitték, ki megkérdezte tőle, hogy 
honnan jött.

- —- Svédországból — felelte el 
hittérítő.

Minthogy a helytartó ilyen or
szágról sohase halott, elrendelte, 
hogy vigyék az idegent egyenesen

kérdést a király' maga. A szeren
csétlen hittérítőt két napig koplal- 
tatták a ctörirt.ban és harmadnapra 
az udvarhoz vitték, hol Menelik kö
rülvéve ndvaroíicaitöi és fekete test- 
őrségétől, mely kivont görbe kar
dokkal állt körülötte, személyesen 
fogadta.

— Honnan jöttél, IdegeXíOfí^ 
kérdezte Menelik. yjSj

— Skandináviából. ' “ v 4
— Hogy a,: abesszinai zsidókat 

Krisztus hitére térítsem.
— Helyes — folytatta Menelik. 

— Mely országokon mentél át, mig 
ide értél ?

— Németországon, Ausztrián, 
Törökországon és Egyiptomon.

— Nos és-Németországban-meg 
Törökországban nem találtál zsidó
kat, akiket megtéríthettél volna ?

riteni.
Menelik intett-a testőreinek.
— Vigyétek ezt az idegent a ha

tárra, hadd menjen vissza és léritse 
meg azokat a zsidókat, és. pogá-.
nyokát, akikkel ideérkezte előtt ta
lálkozott.

HELYI HÍREK.
Vár-o^i -közgyülés. Győrváros 

törvényhatósági bizottságának szer
dán tartandó rendkívüli közgyűlé
sének a meghívókon jelzett tárgyai
a következők : —

A kereskedelmi iskola költség-
előirányzata. - ■ - -T. - ------

---- Az—íparos-tanoncz-iskola-költség---
-előirányzata^

A győri vendéglősök, kávésok és_ 
italmérők.szikvizelőáliítö szövetke
zetének telekvételt ügye.

Kovács József és Sarkady Ká
roly győri lakosok telekvételi ügye.

— lfj. Csapiár József szabadhegyi, 
lakos'telekvéteW ügye. '

A csatorna-építő bizottság jelen
tése a csatornázási munkák pályá
zatának eredményéről.

A wággon- és gépgyár-részvény
társaság kérvónjíe a homokgödőr 
megmaradt részének megvétele tár
gyában.

- Dr. Fischer Gyula • biz. tag in
dítványa a városház főhomlokzata 
elé kocsifeljáró létesítése iránt.

Házszentelés. -A győri kér. 
betegsegélyző-pénztár házat vásárolt

is foglalt hivatalos czéljaira. Most 
a betegsegélyző-pénztár fényes ün
nepségre, készül. Folyó évi juniuS 

_hő 3-án d. e. fél 12 órákor disz- 
igjzgaíöságí ülést űrt, mely ünne
pélyes alkalommal átadja hazat 
humánus hivatásának, s elnökének: 
Gerő Mihálynak nagy olajíestnienyü 
arczképet~- ünnepélyesen leleplezi. 
Az ünnepi beszédet Schmidl János

tartja, Kwaznitzka Károly ig. tag 
pedig az igazgatóság részéről üd
vözli Gerő Mihály elnököt. Vizkelety 
Sándor titkár röviden Ismerteti a 
pénztár 10 éves történetét, s a 
diszülés után d. u. 1 órakor ban
kett lesz a Vigadóban.

Pásztorélet Újvárosban. A
ki tavaszi szép reggelen még nem 
járt Újvárosban, annak fogalma 
nincsen arról a szépséges pásztor- 
éleLrŐl,_mely ,e .városrészben, nap- . 
kelte idején van. A Kossuth-utcza' 
lakói élvezik csak. azonban a gyö
nyörűséget. Ugyanis ezen a szeles.. 
utczán
gél a teheneket a legelőre. A sze-
hd állátok alig várhatják meg a

^hajnal - hasadását; meft-türelmetlén- 
bőgéssel kérnek . kibocsáttatást az 
istállóból, hogy a szabad mezőre 
sétálhassanak Közeledik a csordás
és éles - öStörpáttögtafásártr k íny il - 
nak a kapuk, azon pedig vígan 
ugrándozva futnak ki a ketszarvu 
emlősök. Ez a dolog abban az idő
ben történik, a mikor a békés pol
gárok a .napi, fáradalmat .pihenik 
ki álomba merülve. Ezeket a pol-'
g.árokat riasztja fel az oslorpaltoga- 
tás reggeli álmukból, ami nem le
het valami kellemes. Most egyik 

hogyujvárosi polgár kérdi tőlünk, 
kötélesek-e az ilyen csendháboritást 

~eitürniök“?-Mi“a“kérdésre=ázTTélel-' 
jük, hogy nem kötelesek ; sőt azt 
hisszük, hogy ezen soraink megje
lenése után, _ a rendőrkapitányság 
intézkedni is fog, hogy az újváro
siakat a csordásnak ostorpattogatása 
ezentúl rie zavarja hajnali álmukban.

Gerő Testvérek
női divaiáruhdsában Győr. Király

it les a 12. ssáni

kizárólagrelsőrendtí női divat- 
kelmék, se|yein-szővetek és
mosó-kelmék kerülnek eladásra.

SINGER É. divatáru-üzletébe
Győr, Baioss-ut 22. szám alatt

10.000 iTlCtSr érkezett, mely ju
tányos áron kerül eladásra. — Vnszon- 
zefir méter 25 fillér, szerbvászon
._ -méterje 24 fillér.

Istálló Győrött»- Kos
suth Lajos-utcza 94. sz.ülátt.

könyvnyomdába 
= felvétetnek-

Arpád-ut 3-1. szám.


