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■ 1 Villám által agyonsnjtott ember.
Újváros jaja-baja.

[gazín Jól «lett látni, hogy van 

városunkban legalább egy lap, mély
’ reánk Is gondol.

A „Győri Priss Újság" megem- 

. [.ékezett tólunk-ujvárosíalMóléshlven 

ecsetelve a helyzetet azt hangoz
tatja, hogy Itt gyors segítségre van1 

szükség, mielőtt a nagy városrész
egészen elszegényedik,-elzüllik.

Nem- tudjük. vajfon illetékes he

lyen elolvassák-e az igazság nem
tője által sugalt szózatot. - -

Alighanem úgy Járunk, mint azt. 
az egykori asszony klfundált»,- ki 
olcképen okoskodékA bakter ki

ált Mit kiált a bakter ? Aztkjájtjaj., 
,.Éjféttütőtt az óra I" Kinek kiáltja 

ezt ? Azoknak-e, kik alusznak,.vagy, 
azöknak, klb ébren vannak. Neret- 

séBea. Akik alusznak, úgy sem hall
ják,-——akti- ébren- vannak úgy is' 
tudják, hányat-ütött ---------— -—

Mi újvárosiak úgy is tudjuk, hol 

-szőrit aczipő és azok,- akik hivatva 

volnának enyhíteni Jajainak és ba
jainkat, azok alusznak nem is ál
modva rólunk, vagy arról,’ hogyan

lehetne rajtunk sagitenl.
Pedig hát rajtunk segíteni köte

lesség. Ma-holnap beadjuk a kul- 
csyt és adófizetésképtelenséget Je
lentünk. Most az ez-lex állapotban 

ey nem baj, hisz adóhátralékot be
hajtani sem szabad, — hanem más 

idők várnak reánk.
Majd kiderül. Azután behajtják a 

hátralékot kamatostul.
. Fizetni kell majd; de aztnem' 

kérdi senki, hogy miből ?
Napok múlnak, hogy egy falusi 

kocsit, egy falust embert nem lá
tunk. Minden Jövedelmi forrás el
tikkadt. Bajunkon segíteni nemcsak 

közgazdasági, — hanem szorosán 

véve embert kötelesség is.
De hogyan ?
Megmondjuk, szüntessék be ma

gasabb szempontból a Kossuth 

Lajos-utcza legvégsőbb határán a 

vámszedést, a régi sóház helyébe 
— amint a lapokban égy Ízben 

már alaposan kifejtve volt — emél- 
jenekvásárcsarnokot és az egész 

újváros még van mentve a vép- 

pusztulistól.
Alkalmasabb helyet vásárcsarnok 

részére nem. is lehet találni. A vá

rosnak majdnem kellő közepén 

fékezik, tehát kényelmes, szóval 
megfelel a legkényesebb igényeknek.

Ajánlom az ügyet.ateklntetes 

városi tanács figyelmébe. Sz.

HELYI HÍREK?

Adalékok Gutmann dr. ha- 
jdldhoz, Ha követ dobunk a folyó
vízbe kezdetben óriási kört látunk 

a víz színén,' majd kisebb, kiseb
beket, — mig egészen sima lesz a 

tükör. Így vagyunk nam közönséges. .
- emberek -halálával is. A halál~Hire" 

megdobbantja a szivet, ma még 

sajog a kebel, — holnap már, ha 

nem is felejd. de napirendre tér a
jvllág. "" . _ 1 — —

A Gutman halálát jelentő első 
sürgöny, miként vihar alatt a tű?, 

"ügy Terjedt városszerte, temetés 

után kissé enyhült a mélyen érzett 
fájdalom ma már belenyugszunk a 

jó Isten akaratába. Nem felejtjük a 

_embert soha r-de-beleiőrőóünk 'Sor- 
. lynkba, ,,mit=megmásftani nem’lehet. 

Lévay Henrik báró úgy sirt a ha
lottak házban, mintha édes testvéré 

múlt voltra ki. Szegény keresztény 
asszonyok letérdepelve a koporsó 

mellé, Imádkoztak, mlniha a szen
tek szentélyéden fohászkodtak volna,
Égy czlgány asszony beszélte ne-.> 

: künk, hogy betegen feküdt az el

hunyt emberbarát, ki évek hosszú 

során át gyógykezelt* Ingyen beteg 

"leányát. Az orvos ágyában • felüli, 

irt gyógyszert. Az asszony a gyógy
szertárba sietett; de mekkora volt 

meglepetése, mikor hazajött, a leány 
ágya meúett állt a beteg orvos, ki 

felöltözött, kocsiján klhajtatptt és 

két ember úgy vezette be a putriba, 
hol emberbarát! missióját teljesítette. 
Ilyen orvost vesztjsttek. szegényeink. 
Tavai nyáron 60 keronál nyújtott 
át egy szegény néptanító feleségé

nek, hogy könnyebben mehessen 
fürdőre. Legyen e 60 koiona örök 

lelki .Üdvének a megváltási dija.

Hálanyllatkozat. Mindazon 
hatóságoknak, testületeknek. Jóbará

toknak és ismerősöknek, kik. bol
dogult lérjem elhunyta alkalmából 
részvétükkel -négy: fájdalmamban 

osztozkodtak, a magam és családom 

nevébért ezúton is meleg köszöne
téinél fejezem ki, Őzv. dr. Gutmann 

Llpótné.

Felolvasó tjyüfés. A győri jóté- 
kóny-hőegyl®í_Jólyé évi május hó 

10-én (vasárnap) a vármegyeház 

nagytermében felolvasó gyűlést tart.
A felolvasó gyűlés kezdete este 

pont fél 8 órakor. Az egyleti tagok 

vendégelt szívesen látja az egylet.

Zártkörű üld». Upschitz Sán
dor, kinek itt a Kossuth Lajos-ut- 
czában könyv- és képcsarnoka vojt, 
sajtóvétség miatt négy heti állam- 
fogházat kapott. Az ügyész kivána- 
tára az ülésszakra, ma -vonult -be 

Szegedre. Az az álfamfogházi «élet 
nem Is oly borzasztó, mint amilyen
nek ezt sokan képzelik, még" se 

kérnénk belőle. Llpsehflz_kü)őnb*n-_
-Szegeden' marad,-ott nyit-üzléter is 
irat egy kis füzetet e czim alatti; 
„Megbánod a nipot, melyen meg

bántod a papot". ____ __

- 7 Villám csapás. Tegnapelőtt 
tudvalevőleg kis eső keletkezett. 
Menydörgött, villámlott, Abdán a
villáin-lecsapott, Kovalojky Márton 
mezőőrt találta, ki szörnyet halt 
Mellette állott felesége a villanyos

ság hatása alatt eikábult; de egyébb 

bsja_nem Jett.Furcsa, -hogy-a ha
láleset színhelyétől 200-- lépésnyire 

3 paraszt ember a földre terült; 
de ezek -is csak egy kií Ijedtséggel 

menekültek. Halva csak Kovalojky 

máradt. Dr. Springer tejfrtap meg-_ 
vizsgálta ’ a halottat és éliendeíte, 

hogy minél hamarább temessék el.
ikrényben Stróbl Mártont is 

agyonsujtotta a - villám.
Örült halála.’ Hagy nehezen 

jutott be Kóh,n. Mari a győri kór
házba; Itt"folytonosan tombolt; de 

nem sokáig volt terhére környeze
tének az isteni Gondviselés meg

szabadította kínjaitól, eloltotta élete 
pislogó mécsét, és örök éjszakára 

kárhoztatott szelleme moat a fénylő 

mennyekbe szállt, jó neki.

Jó magyar katonazene. A 
Tóscs-féla fürdőház udvarán Győr- 

szlgeten tegnapelőtt óriási közönség 

jelenlétében a 26. gyalogezred zene
kara nagyszerűen, fényesen mutatta 

magát. Többnyire jó magyar nótá
kat fútak. A himnusz, szózat és 

Rákóczy indulóval magával ragadta 

a nagy közönséget, mely minden 

számot lelkesen megtapsolt.

HösaÖ. Hamar Istvánná szabad
hegyi lakossal állandó viszálykodás- 
ban van Sógornője’ és szomszédja 

Legyei Jánosné ki .tegnap egy kerti 

ásóval feléje sújtott, de csak lábát 
érte az ásónyél. Az eljárást megin

dították sértett följelentésére.

Hatóságilag engedélyezett 
végeladás. Itt a kedvező alkalom 
óra és ékszeráru vásárlására; mert 
a Győr Kazinczy-utcza 15. sz. 
alatt levő raktár elköltözés miatt 
beszérzésl áron alul; is elárusítja a 
tulajdonosa Bruckér Győző Nándor 
és társa.

Harisnyákból dús választékot 
tart, kötést ésrlejelést tartósan készít 
Habar-féle kötődé. Győrszlget, Hid- 
utcza 1.

------ Kiadó
t. év. jui 1-re egy lakás és 
egy műhely helyiség Parányi

Í József házában, KossuthLajos-: 
űtcza 94 sz. alatt.

20 év óta ferináltó lakatos-üzletből 
magánhasználatra, .úgyszintén ven
déglők, kávéházak éa__ szállodák-

"Teszére a legelőnyösebb álban szállít, 
valamint épület, vaskapu, sirkerltés, 
vasrácsoz&t és dlszmü-lakatos mun
kát és,javításokat pontosan e's jutá
nyosán készít PÉNZES DOMONKOS 
lakatos, Győr, Gzuczor Gefgely-ufcza.

Kiadó
Bástya- és Ujkapu-utcza sar
kán újonnan, épült házban 

tezaí sarokbolt korlátolt ital
mérési joggal, kávémérés és 
szatócsüzletnek alkalmas. Bő
vebbet Vámosy Endre urnák

Naponta frissen
csapolt sör valamint jó étkek 
kaphatók a Nádor-vendéglő
ben, egyúttal elfogad jutányos 
áron étkezésre abonenseket is 
Rosta István vendéglős, Győr- 
Ujváros, Kossuth Lájos-utcza

. 7-ik szám alatt....._ _

Répa és bükköny
mag kapható: 

Parányi József, 
fűszer- és liszt- 
kereskedésében, 

Győrött, Kossuth 
Lajos utcza 94-ik 
szám alatt. — 
Telefon 181. sz.
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