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A kóbor cigányok.
A cigányok szét vannak 

szórva egész Európában. 
Van közöttük sok plyan, ki 
azt sem tudja, hogy Ma
gyarország hol és merte 
létezik, de azért mindenhol 
mint magyar származásúak 
szerepelnek és ha gazságo
kat követnek el, büntetésük 

; lejártával — mint valami 
_ fegyenctelepre__—• a magyar

határra toloncolják őkét.
Sok kellemetlenségünk- 

volt már nekünk a kóborló 
cigányokkal és a dánosi 
kegyetlen rablógyilkosság 

7 arra“ késztette á^EelügymP 
nisztert, hogy a cigányok 
megfékezésére törvényjavas
latot készittetett, mely azon
ban — úgy látszik bele
fulladt' a politika, fertőjébe 
és minden a régiben ma
radt.

Ha végigjárnék az or
szág fogházait, börtöneit, 
alig találnánk egyetlen egyet 
is, melyben cigányokra ne 
akadnánk. De — higyjék 
el nekünk — a cigánynak 
a börtön nem büntetés, 
mert egyforma bánásmód
ban részesülnek a többi 
rabokkal és ha a győri fog
házban. tapasztalt humaniz
mus mindenhol megvan, 
akkor a- kóbor cigány soha 
sem javul meg a szabadság- 
vesztés büntetésétől.

gyanúsított, cigánynál talál
tak.'meg a csendőrök. A 
cigánya bíróság elé . került, 
hol égre-földre esküdözött, 
hogy a nála talált fegyvert 
nem lopta. ; /

—- Hát hol vetted^ — 

kérdé a bíró.
— Csókolonr~«'i<ezsít- 

lábát a tekintetes nagysá
gos urnák, még pistoiy kú
rában vettem. Ha nem igazs, 
itt fojjon ki tistént a tekin
tetes bíró ur semevilága^

A cigátry. nem érdemli 
meg, hogy könyörüietesség- 
ben részesüljön, mert azt ő 
gyengeségnek tekinti. Drá
kói szigorral lehetne csak

Nekünk győrieknek min
den jóból kijut. Az újváro
siaknak jutott az a szeren1 
Cse osztályrészül, hogy a 
cigányokat az ő nyakukra 
sózták. Vígan élnek ott 
Fáraó ivadékai és könnyel
műségüket nem is vehetjük 
zokon, mert ha elfogy amire 
szükségük van, hát lopnak, 
rabolnak helyette mást. Ha 
n e m Iátjá k a lopást, va gy 
ha hamarosan nem _találják 
meg náluk az ellopott hol

megfékezni. Ha Németor
szág nem szégyenli a csa 
vargók megcsapatását, ne 
künk sem kellene szégyen
leni olyan törvény alkotását, 
mely megengedné a cigány
nyal szemben a botbüntetést. 
Ha egyszer a deresre ke
rülne és a huszonötöt rávol 
vasnák. másodszor alig óhaj- 
taná a mogyorópálcávali
ismeretséget. Tudjuk, hogy 
ez helytelen és nem a mai 
korba való büntetés, de ki- 

mit,^eT7cig'ányr~vatlömásra-f-vételes—
bírni nem lehet. Tagad az 
minden körülmények között.
__ Jellemzőül álljon itt egy

eszközök igénybevételét in
dokolják.

Egy uraságnak elveszett
á^vaTi.ásJfégy vere,~m e I yeta

Újváros uj
plébánosa.

Ma délután választottak 
a kath. bizottsági tagok Új
városnak plébánost.

Két jelölt, illetve pályázó 
volt. Az egyik Domonkos 
István nyuli plébános és dr. 
Barilich Lőrinc.

A választási közgyűlé
sen a más hitfelekezetekhez 
tartozó bizottsági tagok meg 
sem jelentek, azon elvből 
indulva ki, hogy a plébá
nos választás tisztán a kath. 
vallísu polgárság ügye. :

Domonkos István 30, dr. 
Barilich Lőrinc 32 szava
zatot kapottés igy Barilich 
Lőrinc két szavazattöbbség

gel lett megválasztva újvá
rosi plébánosnak.

A megválasztott plébá
noshoz nekünk is vat^egy- 
néhány szavunk és ez az, 
hogy olyan férfiú örökébe 
lépett, ki mindég tántorit- 
hatlan híve volt a felekeze
lek közti békének. Erre a 
békére Újvárosnak.'fezéntui 
is nagy szüksége lesz, mert 
a mai mostoha viszonyok 
ugyis eléggé megviselik a 
polgárok idegeit, ha tehát 
a megválasztott pl é bános 
nem az Istenben boldogult ~~ 
Horváth János nyomdokain 
haladna, az sók kellemet- 
lenségneklerme-okozóia...

Az Újváros Mekkája voít 
a hazafias törekvéseknek és 
a kath. plébános mindég
ezen az utón haladva vitte------
előre az egyetértést, feleke
zeti békét és a hazaszere
tetei hirdető zászlót.

Óhajtjuk és hisszük, 
hogy a megválasztott plé
bános is ezen az utón fog 
haladni és hogy igazi lelki- 
pásztora legyen híveinek. 
Ebben a reményben üdvö
zöljük főtisztelendő dr. Ba- 
ralich urát újvárosi plé
bánossá történt megválasz

tása alkalmából és kívánjuk, 
hogyha" pásztor és á nyáj 
szive egybeforrva megért
hesse egymáít és krisztusi 
szeretettel ápolják, gondoz-
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zák mindazt, ami a polgár 
ság “javát, boldogulását elő
mozdítja.

hírek..
A /ni győzelmünk.

Dr. ^arilich Lőrinc meg- 
választásával mi is győz
tünk, mert a plébános vá-’ 
lasztással foglalkozó lapok 
mind Domonkos-pártiak vol
tak. Csak mi foglaltunk dr. 
Baralich mellett - állást és 
mint a tények bizonyítják — 
sikerrel. Újvárosban a vá
lasztás eredményét nagy 
örömmel fogadták.

Értesítés.
A „Győri Protestáns Kör“ 

vasárnapról elhalasztott ju- 
iáli^Wotyó^hő=2Wn?^az^ 

az Péter Pál napján a Lö 
völdében, kellemetlen idő - 
esetén a „Lloydban“ tartja 
meg.

Harapós kutya. 
Schlichter Jánosné, győr-

szigeti lakos dr. Springer
Sándornál—azt-a-panaszt" 
tette, hogy vele egy ház-

n a p s zámös kütyáju 3 éves 
Etel nevű leányának a szája 
szélét megharapta. Az ebet 
kiszállították a gyepmesteri 
telepre megvizsgálás végett. 

Verekedés.
Ma éjjel háromnegyed 

12 órakor a Homok-utca 5. 
számú vaggongyári kert- 
helyiségben, Puhl Lajos ud
varán megjelent 4 ismeret
len munkás, akik sört ren
deltek. Ezek minden ok 
nélkül elkezdtek verekedni 
és egymáshoz dobálták, a 
sörös üvegeket. Bárdos, Jó
zsef vaggongyári munkás, 
Nébel Kálmán vaggongyári 
tűzoltó-őrmester és Vorel 
István vaggongyári kovács 
a fejükön kisebb sérülést 
szenvedtek. tettesek el
me ekültek. ?

Nagy tűz. ,—r''
Kisváradon csütörtökön 

éjjel az egyik piac téri ház
ban nagy fűz ütött ki. Éjjel 
10 órától reggel 5 óráig tar
tott a tűz és egy ház hat 
üzlettel lett a lángok mar
taléka. A tüzvizsgálat meg
állapította, hogy. rövidzárlat
tól keletkezett a tűz. A kár 
meghaladja a 300.000 koro
nát, de -z a biztosítással 
részben megtérül. -

A bika áldozata.
Fölöklelte a.bika juhász 

János vissi fiatal legényt. A 
csordát hajtotta be a mező
ről, miközben a falu bikája 
reekirohant és szarvaival át- 
rszurta. Juhász János sérü
lése halálos

Jégeső.
Hajdúböszörményben he- 

lÉk^AtaUaüó„csŐ^ 
szombaton délután 10 per
cig tartó verébtojás na^y-

nagy kárt okozott i. veté
sekben. Különösen kárt 
okozott a tengeriben,, kerti
veteményekben;- gyümök“ 
csőkben és szőlőkben. — 
KöSesden két napos jótékony
ésÖZZStánZáZ hátáfbütPüjíE 
nagyságú jégeső esett? mely 
kárt okozott.

A puska a gyerek kézében. 
Jászszentlászlón Csáky

János nyolc esztendős kis 
fiú civakodás közben az apja 
vadászfegyverévéi agyon
lőtte az öCscsét, Csáky Jó
zsefet. .

Halálos automobilelgázo lás. 
'Budapesten Érdé ly-utc a

12. számú ház előtt szom
baton este elütötte Girsik 
Bálint földbirtokos 514. sz. 
automobilja Berger Jakab 
egyleti alkalmazottnak hat 
éves Olga nevű iskolás
leányát, aki kórházba való 
szállítása közben meghalt. A 
gyilkos automobilt Járó An- 
tál soifőr vezette, aki ellen

J méginditották az feljárást. .

A veszedelmes kataptűkt

A divatos női kalapok
ból kiálló tű már nálunk iá 
okozott bajt: a héten tör
tént, hogy egy embernek a 
szemét kiszúrta. Ugy- 
látszik, hogy ez a vesze
delmes és bolond divat a 
hazájában, Párisban is sok 
balesetet okozott. Azt írják 
onnari, hogy az auteuili-i 
versenytéren a múlt vasár
nap lejátszódott izgalmas 
jelenetekben a messzire ki
álló nagy, modern alaptűk 
-számos embernek az arcát 
sebesitették meg többé ke
vésbé súlyosan. A francia 
főváros közönségében nöt- 
tön-nő mosl a gyűlölet ezek 
iránt a közveszélyes holmik 
iránt, aminek sokan „kö- 
szönhetik“ az ábrázatukon 
támadt karcolásokat. Azok 
jz—esetek-—a m eiyekbe na 
lalaptűk sérüléseket szár- 
ínaztatnak, éppenséggel nem 
zöTiTRöznak csupán AutéliF 

lire es a számuk napról- 
napra gyarapodik. A múlt 
héten a földalatti vasúton
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Tz^lHítTÖuTas^ 
zökkenés folytán egy vasúti 
alkaimazottat a szem é n
súlyosan megsebezett az 
egyik hölgyutas kalaptűje. 
Az illetőt még most is a 
kórházban gyógykezelik. 
Másnap egy divatárusnőt 
szemen talált a vásárló ő- 
nagyságának kalaptűje. A 
megsérült szemet aligha le
het majd megmenteni. Nem
sokára ugyanaz a baleset 
ért "egy másik efiárusitónőt. 
Érthető tehát a párisiak fel
háborodása.

Agyonnyomta a szikla.

Hosszuszón (Aradvárm.) 
Zspzsre György kanász jel
aludt a mezőn. A sertések 
ezajatt a kanász mellett levő 
hatalmas szikladarabot addig 
lökdösték, mig az megindult 
és .az alvó -kanászt agyon* 
zúzta.
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