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Hirdetácék felvétetnek a kiadóhiva
talban.

Késiratok nem adaipak visssa.

felelés sserfceutA és ktwtá* ; 
tulajdonos:

r J-édl Károly;.

Tisztaság egészség.
Ha fájnak a lábai:

menjen gőzfürdőbe.

Ha fáj a dereka:
menjen gőzfürdőbe.

Ha éjjel dőzsölt:
menjen gőzfürdőbe.

Ha egészséges:
menjen gőzfürdőbe,

hogy, ezt a kincset megóvja.

Az Apáca-utca 28. szám alatti 
gőzfürdő reggel 6 órától kezd

ve egész najTnyitva váfi.

az
Hol ás ki

Az újvárosi plébános 
beiktatása. 

Röviden beszélt, 
de rosszul.

—Főtisztelendő dr, Barilich
Lőrinc immár Győr-Ujváros 
beiktatott plébánosa. Az a 
körülmény, hogy annak ide
jén a két pályázó között 
dr. Barilich mellett foglal
tunk állást és lelkesedéssel 
fogadtuk két szavazattöbb
séggel történt megválasztá
sát, feljogosítottnak érezzük 
magunkat a főtisztelendő 
plébános úrhoz azt a kér
dést intézni, hol és ki az 
ellenség, mely ellen mind
addig fog küzdeni mig azt 
teljesen le nem győzte.

Történt ugyanis, hogy a 
beiktatást megelőző estén 
dr. Legény Béla — mint az 
újvárosiak megbízottja - 
fáklyák világítása mellett 
üdvözölte Újvárosnak leendő 
plébánosát. Nemcsak a ka
tolikus polgárság nevében 
szólt az üdvözlet — és ezt

dr. Legény Béla külön ki
emelte - hanem az Ujvá- 
rosban lakó valláskülönbség- 
nélküli polgárok nevében.

És mit felelt erre dr. 
Barilich? •>

M e g i gérte, hogy a 
gondviselés által reábizott 
nyájat nem a sötétségbe, 
hanem a Krisztusi világítás 
felé vezeti. Helyes. Követni 
fogjuk, mert még a legsilá
nyabb világítás is jobb a 
fekete sötétségnél. -

Megígérte, hogy nemcsak 
lelkipásztora lesz népének, 
hanem anyagi jólétükért is 
küzdeni fog, mert az ember
nek nemcsak lelki, hanem 
testi táplálékra is szüksége 
van. Ez ar “keffő^égymástST 
csaknem el választhatatlafií A 
főtisztelendő plébános urnák 
igaza van. Ezen törekvésé
ben minden tisztességes em
ber támogatni fogja.

Beszéde folyamán: több
szörösen megigérte a plé
bános ur, hogy sárba gyúrja

gaszkodását a kellő mérték
ben tapasztalni fogja. E te
kintetben a , főtisztelendő 
plebá os ur nyugodt lehet. 
A ragaszkodás meg van. 
Mi azonban arra vagyunk 
kiváncsiak, kiket tart a plé
bános ur ellenségnek?

Ha az Újvárosban lakó 
zsidó vallásu p o I g á r o- 
k a t gondolja, akkor ezen 
munkája nem lesz nehéz 
és azért a harmadfél- zsidó
ért nem volt érdemes szó
noklata közepeit kezét 
ökölbe szorítva fenyegetőd- 
zení. Ha a reformáius vagy 
evangélikus vallásu polgáro
kat tartja ellenségnek és 
ezeket' akarja — hogy a 
plébános ur szavaival éljünk 
— megsemmisíteni, ez már 
nehezebb munka lesz és

félő, hogy beletörik a főtisz
telendő ur bicskája.

Főtisztelendö Ur! Aki 
nagyot markol, keveset vesz. 
Azzal az ígérettel, hogy meg
semmisíti az ellenséget, fő
tisztelendő ur egy kissé 
nagyot mondott, mert azok 
az újvárosi polgárok, kik 
esetleg nem katolikusok, 
azért nem ellenségek, sőt 
annyira nem, hogy a leg
szebb egyetértésben élnek 
egymással. Eláruljuk-főtisz
telendő urnák, hogy ha’ az 
újvárosi polgárok közti val
lási békét megakarja za
varni, makkor darázsfészekbe 
nyúl. Főtisztelendö urnák 
Istenben boldogult 
nem lát fa 
más v a 11 á s,u polgárokat, 
igazi Krisztusi szeretetett hir
detett utolsó leheletéig. Ezt 
óhajtjuk főtisztelendőséged- 
től* is. Hirdesse az Igét, 
hirdesse hívei között a val
lásukhoz híven ragaszkodást, 
ez nemcsak főtisztelendő 
ürnakjö^
Sége is, de ne b á n t s o n 
másokat, kik esetlegesen 
más vallás rítusa szerint 
imádják az istent, mert ez 
pierőben ellenkezik Jézus 
Krisztus tanaival.

A hadnagy nr 
mag akart halni.

A ruhája csűrön viz 
volt és igy állított be Teller 
Gyula rendőrkapitány elé 
egy ember, ki elmondta, 
hogy megakart < halni és 
ezért összekötözte kezeit, 
hogy úszni né tudjon és a 
Tákónál beleugrott á Du
nába. A hideg víz azonban 
észretéritette, összekötözött 
kezei dacára -is kiúszott' és

miivel azt hiszű, hogy a 
rendőrség, keresi, tehát t ön
ként jelentkezik.

A hadnagy ur,
Nevét kíméletből elhall- \ 

gátjuk, csupán azt áruljuk 
el, hogy az illető, kiről sző 
van, még néhány hét előtt 
a közös hadsereg kardcsöp- 
tefö hadnagya volt, kit va
lami csekélység miatt áthe
lyezték egy másik távol 
esől.— garnizonba. A -had
nagy azonban ezen áthe
lyező parancsnak nem en
gedelmeskedett és e z é r t 
megfosztották rangjától.

A tétlenséghez szokott 
hadnagy ur n é h á n y napi 

-keresés-után—foglalkozást— 
kapott a Bégaszabáiyozó 
társulatnál mint figurális. 
Az^ igazgatóság adott neki
20 korona előleget. Ezen 
kívül mérnöki műszereket is 
adott neki azon megjegy
zéssel, hogy azokat adja át 
a társulat egyik mérnöké- 
n ek.AhfJdn agy-ur-etutazott.-- 
De hém rendeltetési helyére, 
hanem Győrbe, ahol az
után evett-ivotl mig a húsz 
korona teljesen el nem fo
gyott.

Hadnagy ur ,
a Dunában.

Midőn az utolsó fillér is 
lecsúszott a hadnagy ur 
torkán, ö n g y i l k o s akart 
lenni. Fegyvere nem volt, 
tehát elment az V. kerület
ben levő füzfá erdőbe, hol_ 
alsónadrágjából kihúzta a 
kötőt, melylyel összekötözte 
kezeit, azután isten hozzá- 
dat mondva az életnek, a 
Tákónál beleugrott a Dunába.

Egy darabig bugdácsolt 
a hűvös hullámok közepeit, 
azután meggondolva a dol
got. összjkötött kezeivel


