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Igazán ostobák az<Wik a légy, mii kell tenni 
z,;,,/,,.™: iparosok érdekében.Újvárosi polgárok . EitnerKáruLytt\ufialciIcmba

Erre- a kérdésre e hó 
14-én megkapjuk a választ, 

Qjváros polgárjára

helyezendő. Nagy a \hasa, 
de kevés a vágdttt dohánya.

tűk, hogy az ily hirteleni sertés- 
ellndlást a negatív bonelelet d:i- 
c i:.t is valamely epidemi.» rová- 
■;:-:':t itták-fel nem kis kárára-a 
ko/.utp.ég , mini az allalforga-

Kalapos-üzlet
megnyitás.S r

midőn Eddig sem ért semmit.'- ez-
lutnuák.

képviselőt választ,--njert--^--A!^b^^^laiy!l1i 
azokat választja meg, kik tőimet, 
most jelölve vannak, akkor 
Újváros választói maguk írják 
meg szegénységi bizonyít
ványukat és mi szomorodott

tőle
Láz.

Vun »2i>renetiém. a n. ó közönség 
srii t-, luduiiMsára adni, hogy u Czuczor 
Gyűjti;-íren C-ik szűnt alatti liúzban

az ostobaság bélyegét hite
lesítés céljából ráütni.
— De- - tartsunk egy -kis
szerűiét.

Az egyik jelölt Leszlényi

mint a férjhezmenni óhajtó 
leány, ki, ha egy fiatalember 
meglátogatja, rögtön meny
asszonynak képzeli magát. 
Minden választásnak ő az 
utolsó jelöltje, de első kibu
kottja. Nagy idealista, kinek 
egyedüli hibája az, hogy 
száz évvel előbb született, 

■«untltélléfrvölnai

Egybefoglalva a felhozot
takat, Újvárosnak oly kép
viselőkre -van-szüksege, 4>ik- 
a kerület érdekében dolgozni 
-akarnak -és -4ndiíak-4sj-Hye— 
rieket kell a képviselőségre 
jelölni és az ilyen emberek 
megválasztását igaz mag\a_- 
ros szívvel fogjuk támogatni.

Természetes, hogy Tauber 
még.

vita tárgyává sem tesszük, 
mert ő volt és maradt is a 
kerület büszkesége.

HELY! HÍREK.
Ki volt a pincét ek bálján jelen- 
volt asszonyok és a leányok 

---------köiüU-aJegszehbí

5T —Oyőr-- 
biztosabb és biztosabb'M hideg

alakban terjee/iik a hírt, hogy a 
guv-i- -maiid,ilian ga/dút lesz
ciiytelen.c ten'lni, mert mostani 

képviselőnk azt nem tartja meg. 
Hogy ki terjeszti és honnan jon- 

Ttel? tzelCaTi?reíg *íizT5®tfRf'Sem
tudja. de hogy valami bűzlik 
Dumában., az bizonyos. Majd 
szerdai:..mindent' megtudunk, ,

Inkább meghalok, mint 
vább nyomorogjak.

to-

kalapos-üzletet?
"nyitninini, lioí úgy sajaFInKzifrfiSHyiP; *”
mini külföldi gyiirtmányq férfi- és gyer
mek-kalapokat tarlók raktáron.

t-t'i,>rekvéser.i odairányuh bogyi. 
vcvőiiiiit jó áruk kiszolgálásával ki-.

. elégíthessem. -- Ennek alapján kérem 
a n. érd, köjönst-g nek szivet pártfogását.
és maradok

kiváló tisztelettel

KJockner Mátyás
- kalapos-mester. ---------- ---

Új üzlet-megnyitás!

Azt hisszük, hogy a vá
lasztók most sem veszik el 
szüzességét és ő marad 
továbbra is az újvárosi vá
lasztások örök menyasz- 
szonya.

Horváth Lajos és I’ső 
"Vince jelölése—is ■ korlátolt-
észre vall.

Horváth Lajos, kit-
telünk . és becsülünk

Erre a kérdésre beérkezett 
84 szavazat. Az asszonyok közül 
a legtöbb szavazatot kapta 
Zsombor Lászlóné (46), Folkncr 
Károlyné 38 szavazatot kapott.

Á leányok kozott legtöbb 
szavazatot kapott HéberlingTerus 
(32). A többi szavazatok itt any- 
nvira megoszlottak,hogy nyolcnál 
tÓBftét seiTfri"snrrknpoll."

mint
embert, magas koránál fogva 
már magával is tehetetlen, 
hát mit várhatunk tői? ott, 
a hol a polgárság, érdeké
ben? ■ ___

I’só Vince pap, kí.sokkal 
üdvösebb munkát végezhet 
a templomban, mint a város
ház tanácstermében, hol; a 
mamelukok számát szaporí
taná; Erre, pedig?nincs szük-

’sviri' uap
Ezen Ítélet alapján legszebb 

ijsz_ asszony volt Zsombor Lászlóné, 
— -a legszebb leány pedig 
Héberling Terim.

Ezeket a szavakat mondta 
Fias Ferenc, újvárosi lakos 
és szavának ura lett, mert teg- 
naj) ieggel-6 - 7-ói-rr között'{el
ment a padlásra, a ruhaszárító 
kötélből, burkot kötött magára s 
felakasztotta magái. Midőn házi
asszonya felment a padlásra.majd 
ké'ségbee-eft ijedtében, de csak
hamar összeszedte magát s azon 
reményben, hogy a szerencsétlen 
errttnrr'éteícT -még--mcgirrcnttteti-,- 
elvágta a kötelet, A hurkot, mely 
nyakát szorította felöldotia, de 
segíteni már nem lehetett. Nem
sokára megjelent ott dr. Les dauer 
orvos ás, de már csak a beállott 
halált állapíthatta meg. Csak 
nemrégiben- is írtunk lapunkban, 
Itogv újvárosban sok az olyan 
„apzsámos, I-i a szó szoros ér

ted piai—gyerinebewet-fglriTébeii
egviitf és 
de

Nits Pál elten nincs ki
fogásunk. Iparos ember, ki 
homlokának verejtékével ke
resi kenyerét. Az ilyen ember 
magáról tudja, hogy mitől

Gyanús sertéselhúllások.
Szabó István Hosszú-utcai 

korcstnáros f. hó 4-én reggel 2 
darab sertését az ólban meg
dögölve találta. A sertéseknek 
még esté semmi bajuk sem volt, 
sajátkezüleg etelte őket meg és 
így nem tudóit egyébre gondolni, 
mint arra, hogy sertéseinek ej- 
httllásál az eledelbe került méreg 
anyag, idézhette elő. A' megejtett 
boncolás heveny gyomor és bél- 
hurutnál egyebet nem juttatóit 
ki és így feltehető, hogy a serlé- 

,sek gyanús, hirtelen elhiilhisút 
tényleg valami méreg' idézhette 
elől Ezen esetet azért tartottuk 
érdemesnek a közlésre, mert 
bizonv számtalanszor tapasztál-

ezeken segíteni kell, 
ntt vészkiáltásunk síiket fíi- 

lekTe talált, mert a mai társada
lom nem sokat törődik azokkal, 
kik a nyomor fanváiátt laknak, 
hisz régi, de igaz közmondás, 
hogy a kinek tele van a gyomra; 
az nem hisz az éhesnek.

H5RDETESEK.
Eladó ház..

Három szobából álló lak
osztály, előszobával és 
konyfiával, valamint kelttel;

jutányos árban eladó. 
Bővebbet a tulajdonosnál 
Külső Baross-út. 12. szám.

FLESCH GYÓGYSZERES7 rZ Au.

Van szerencsém a p. érd. 
közönségnek szives tudomására 
hozni, hogy Győrött, Baross/út 

-23.- sz.- akttf-a-inüi kor igényeinek 
megfelelően berendezett férfi* és női 

tíívűÉárú’üzleteí
nyitottam.

Raktáron tartok jó minőségű 
férfi-, női- és gyermek bőrclpőt, 
kokipot, fehérneműt,: szövött- és 

-kötött-árúkat, -minden-rövidárútT 
valamint játékokat, s

Főtórekvésem a pontos ki- : 
szolgálja — igen jutányos árak í 
mcilett.

Minden munkás-szakegyleti— : 
tag bizonyos árkedyezményLís - j 
élvez, ha nálam vásárol.

A címre fessék jól ügyelni, 
meit ez
Gy őr varosnak legolcsóbb—

í-
r

bevásárlási helye.
A n. érd. közönség b. párt

fogását kérve; — maradtam
kiváló tisztelettel

Pásé! József 
Győrött, Baross-út 28. satz 
(Veninger vaskereskedő házában)

eíeíntíoyságő ardiépef
készítek 6 ■ forint 50 krajcárért
csekély heti részleífi ‘‘ -e, ki
nek fényképe nincs, ízt in yen 

adok hozzá

,REMBRAM)T
• fényképész és festészéti-niiKerein
Deák Ferenc utca 18.

(Arp.id-iif sarkán.)

Űfífölvétetnek.
„Mercuf’-konyvríyomda, Győr.

PETROL
a legjobb és legbSoSM)Ki£jnÖvesz;ö;Hmhnnast; hajlóvpáfeárí k;o'öríde’^-id7r alatt-Irfewsap^egssünt^ 
Kaphátó'-: D-r. FLESCH E Mttr-hKOROKV‘-GYÚGYSZF.R f ARABAM »i YŐR. BAROSS-ÚT 24,

Tavaszi ruhakeime-és-bjuse twdonsagok
BÉRGER és 'PERCZEL. divatárgházában/ Győr, Baross-ittja,
ís^aiiS^jCá^SÍArak rendkívül olcsók.


