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Szegényeink halottja, gwr* Mnnkások felvonulása.

Dr. Guttimimi Juipót 
nincs többé. .

Városunk tiszteletbeli főorvosa, 
a nemesszLvü emberbarát, a fárad

hatatlan munkás, ki éjjelit Is nap

palokká tette, ha embertársának 
élete forgott koczkán, meghalt, Vese- 

’ baja támach, közeiéiben semmibe
-se-vette;-de-a-betegság egyre-kot. 

molyabb és komolyabb lett. Ágyba 

esett; de jobban lett. Alig kezdett 

lábadozni, ment - betegeihez,...noha. 
a halál mérgét—magávaL-hutczolta.. 

bensejében. Orvosai tanácsára Abaz- 

ziába ment. Rövid idő múltán sza- 
natériumba vitték Budapestre?Gsü??? 

törtökön rossz napja volt, elvesz
tette eszméletét. Estefelé jobban 

lett; de csak rövid időre, meghal

tak mrndén kínjai; mert csakha
mar jobb létre -szenderült. Igen-jó 

ember, -nyájas^-barátságos- bőbe

szédű orvos volt, ki ha szükséget 
látott, magihkivülVoh U tólsÓ~ fíl~ 

léreit is oda adta az éhezőnek. 
Mert ő maga is Ismerte, mi a sze
génység. Deákkorában sokat küz

dött. Saját erejéből tartotta fenn 

énmagát. Mikor a város ostorosa 
ibtt.’á szegények atyát leltek benne. 

Fáradhatatlan volt kötelességének 

teljesítésében. 52 éves lett. De Ő 

mégis sokat élt; mert sokat dol-
. gozott. Mint villámcsapás a derült 

égből úgy terjedt a hír váratlanul 

városunkban. Gyászlobogók egyes 

épületeken, gyász szegényeink szi
vében. KI Isten akaratával annyi 

ember életet' mentett meg, maga 
fekszik kitérítve a kíméletlen halál

— hideg.-jideg. karjai között. Temetése 

holnap d. u. 3- órakor lesz. Gyá
szolnak szegényeink. Az Isteni Gond-

--viselés-adjon-a kedves csalidnak. - 
erőt 'elvlselnra rettenetes csapást, 

mely őf oly hirtelen érte. Merítsen 

enyhülést, vigaszt és sajgó keblére 

némi balzsamot a közrészvétből, 

mely a győri társadalom minden 

osztályában oly őszintén megnyilat
kozik. Lengő gyászlobogók ott a 

városházán, a zsidóiskolán, ti azt 

hirdetitek, hogy dr. Outmann Lipót, 

a szegények nemtője, a nemesszLvü 
emberbarát nincs többé. Angyalok 

körébe szállt tiszta lelke kérjen 
Isten magasztos trónja élőit- ke

gyelmet, Irgalmat szegény betegeinh 

részére.

Schőn Bernát.

Kiadó
Bástya- és Ujkapu-utcza sar
kán újonnan épült házban 
utczal sarokbolt korlátolt Ital- 
mérési joggal, kávémérés és 
szatócsüzletnek alkalmas. Bő
vebbet Vámosy Endre urnái.

Győr mostoha gver- 
ineke. •'

Anya a szeretet legédasebb meg... 

testesitése a földön. Az Ő szive 
egyaránt dobog gyermekei felé, — 

a hibásat úgy felöleli, mint az 

egészségeset, sőt- nagyobb szeretet
tél ; mert a hibásnál a részvét is 

közre Játszik.

jó anya utolsó falatját is megt 

7 osztja—gyermekével, sőt, -mi-több, -

maga bőjtől, csak magzatai tielás
sanak szükséget

Városunk, Győr városa is anya.

’ Mi győriek gyermekei vagyunk. Ra
gaszkodunk is hozzá a szeretet tisz- 

- .telet- ésl-kegyelet, legszentebb érzel- 

~meivet ~---------------------------------

Mi igen, ml tudjuk, mivel tarto
zunk ; de-az "inya nem szereti, 

hem tiszteli, nem becsült gyérmé- 

keit egyenlő módon, egyenlő mér- 
tékben. Különbséget tesz gyermek 

és gyermek között.

" Nodene^beszéljünkképletekben, 
ne hímezzünk, hámozzunk ; — mu
tassunk rá a bajra bátran, bár meg
gondolással.

Az újváros, a Kossuth Lajos-ut- 
czaés mindazok" a mellékutczák, 

melyek . ide tartoznak, mostoha 
gyermeke a városnak, Úgy bánnak 
vele. mint Káráé bánt a rabszol- 

gáságban sínylődött zsidókkal. Szal
mát nem adott a téglavetéshez ; de 

a téglák számát megkövetelte, mint 
annak előtte, mikor még kapták a 

szalmát.

A kereset forrásait elzárják, vas- 

zsillppel gátolják az összefolyást, 

— de az adót, különféle mellék- 

tériTéivel azt megkövetelik; mint- 

annak előtte, mikor még egy kis 

kereset is akadt, Sok úgy sem volt 
•soha. ~ ~ - 7

Volt Győrujvárosban szénpiacz, 

elvitték, noha érdekében az újvá
rosi háztulajdonosok, kereskedők, 

-tetemes áldozatot hoztak önkényt. 
Úgy esett, hogy a Petőfi-tér feltől- 

iésére önkényt ajánlottak fel bizo
nyos ésszegef; de föltételeién. Mi
kor a feltétel eltnaradl és az újvá

rosiak fizetni vonakodtak, a város 

beperelte az adakozókat,; Krlsztin- 
kovich Ede volt a város'1 jogtaná

csosa és az újvárosiaknak fizetnlök

kelleti.

Jött a husplacz. Ez is csak pün

kösdi kívánság volt. Féltek, hogy

Házvezetőnőnek,
esetleg anyátlan gyermekek 
mellé anyahelyettesnek ajánl
kozik egész csinos nő. Czím 
GyÓrsziget, Kletzár-ut 9. sz..

újváros majd jobblétbe jut, bevit
ték a kármellták háta mögé, Jobb

Vfttt, mint újvárosban.
Még csak a sóháznak volt kö- 

--'szönhető, hogy hében-korban egy

kocsit lehetet, látni újvárosban, —: 
most, ez ia megszűnt. Megszűnt a 

lóvásár.)ás abban a kolosszális épü
letben, amit lóháznak szoktak ne

vezni; véle megszűnt újvárosban a 
forgalom, a kenye'rkereset. De az 

adó terhe alatt- majdnam-összeros- - 

kad _az újvárosi polgár

Rossz plánélában szülotett ez áz 

újváros. Ki tehet róla, hogy a la
kosság-túlnyomó -részében . függet-- 

len érzelmű ? ------- -
Rossz anya, ki különbséget tesz 

tesz gyermeke és gyermeke között.
. Újvároson- íegltenl keli yalamiiré~ 

pen, mielőtt végpusztulásnak indul. 
De gyorsan. Minden nap közelebb 

vezet a romlás örvényéhez.

HELYI HÍRES.
i" '' A-,-,-, ——- -------;■

j Május elseje. Kissé szeles,

; de azért elég szép Idő volt tegnap, 

i Már korán reggel százan és százan 

sürögtek forogtak a szabadban. 
Délután 3 órakor a munkások pél
dás rendben mégis kivonultak. Ér

dekesek voltak a munkás leányok. - 
Mindegyik piros fejkendőt és túli- 

piros kötényt viselt. Künn a Kom

lói-kertbe?. volt beszéd, szavalat, 
ének, zene, táncz. A szeszgyár sza

badon bocsátá egész napra mun
kásait és napi díjjal is .elátta őket. 
Kaczander Zsigmpnd igazgató ezt 

helyesén tette. Hadd őrütjeíiek ejy 

napon át azok is, kik egész éven 
át húzzák a terhes igát.

Harisnyákból dús választékot 
-tart.-kötést-és-fejelést-tartósankéazlt— 

Habar-féle kötÖde.- Győrs2lget, Hid- 
utcza 1.

Hatóságilag engedélyezett 
végeladás. Itt a kedvező alkalom 
óra és ékszeráru vásárlására ; mért 
a Győr Kazlnczy-utcza 15. .szí 
alatt levő raktár elköltözés niiatt 

beszerzési áron alul is elárusítja S 
tulajdonosa Brucker Győző Nánder 
és társa.

Előadás a színházban.
Előkelő és hírneves müvésztársul.at 
fogja magát sziliházunkban bemu

tatni ma 2. és 3-án. Vasárnapon 

2 előadás lesz. Délután mérsékelt 

helyárak és este a falragaszokon 

kitett helyárak mellett. A társulat 5 

művészből áll, mindegyik mester a 
saját szakmájában. Bővebbet a fal
ragaszokon. ;

Óra javítás 80 kr.
két évi jótállással.
Vogl «.órásnál

Deák Fereucz-utcza 8.

Takaróktúzhelyek
20 év óta fennálló lakatosaiéiból 

magánhasználatra, úgyszintén ven
déglők, kávéházak és szállodák 
részére alegelényösebb álban szállít, 
valamint épület, vaskapu, slrkerltés, 
vasrácsozat és dlszmfl-Iakatos mun
kát és javításokat pontosan és jutá
nyosán készít PÉNZES DOMONKOS 
lakatos. Győr, Czuczor Gergely-utcza.

Világhírű Gráez-Stetnfeldl sörraktír 
Győrött

- 'Alulírott minCa" fenti *aörfőz$d« 
bizományosa, ajánlja a n. é. közön- 

í ségnek a minden tekintetben kőz- 
!.. kedveltsörét. Nagybani megrendelés 

í Győrött, Vásártér és Deák-utcza 
j; ‘sarkatf'eszközölhetők; Poharankéntl 
L elárusftás sőrödémben Vásártér és 
! Deák-utcza _sa_rkám

|----------------- — -Tisztelettel--------•

’ WÜRZBURGER SAMU.

1 Van szerencsém a nagyérdemű 
i közönség becses tudomáséra hozni, 
i hogy Várósház-utczá 9. sz. a. levő 

j fürdőhelyiségemet -a mai- -kor- Igé- 
’ nyelnek megfelelően teljesen újból

■j—rendeztem -be:---------------------—1-----------
! A hidegvíz gyógymód használa- 
’ tára pedig egy képzett férfi és egy 
j nő masslrt szerződtettem, kik nagy- 

í érdemű vendégeim kívánatéra mi- 
) gán háznál Is eszközük a vlzkurát 

igen mérsékelt díjazásért az orvosi 
rendelet szigorú betartásával.

Midőn a nagy érdemű közönség 
eddigi szives támogatáséért hálás 
köszönetét mondok, kérem, kegyes
kedjék jóakaró bizalmába engem 
jövőre is megtartani.

Naponta frissen
í csapolt sör valamint jó étkék 

kaphatók a Nádor-vendéglő
ben, egyúttal elfogad jutányos 
áron étkezésre abonenseket is 

—Rosta-lstván-vendéglős-Győr--
Ujváros, Kossuth Lájos-utcza 

7-tk szám alatt.

Megszűnt a fényképészet mű
vészet lenni, mert már ipar, 
és épen azért kedveskedik a 
REMBRANDT fénylrda (Czu
czor Gergely-utcza 15. a posta 
közelében) áruival a m. tisz
telt közönségnek, u. m. : 6 
vizit 2 frt, 6 Cabinet 4 frt, 
6 makart 6 frt. Minden fel
vételhez 1 arczképes levelező

lap ingyen adatik.

Szerkesztőiért felelős;

Ilósvai Hugó.

Gróf Gynla és Tsa
könyvnyomdájába egy
jó házból való fíu ta

nulónak felvétetik.


