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Felelős szerkesztő :
FELEDI KÁROLY.

Szerkesztőség és RiíííiőJljyafaL___
V. kerület, Vásártér, dr.Apringer

liózában.-
Nycniitla-vállalat ugyanott

. Telefon; 527.

__ Előfizetési ár:
Egész évre ... 20 korona.
l”él_évre.........................ín ' -¡„

Negyed évre . . . 5 „

.Utcai elárusilíisiinl számonként ’¿fillér

A lap szélletni részére vonatkozó 
kéziratokat nem adjuk vissza.

Ismeretien Legeit hirdetéseit csakis 
a hirdetési díjnak elölnges lefizetése 

után közöljük.

“ 1 Kiadó: __
Győri' Friss lljság nyomda-valjalala.

Bank-Üzlet áthelyezés.

... Kölesei A. és fia 1873. ófa 

. ' •■••••• fennálló .

bank- és váltó-üzletét
Árpád-ut 32. szám alá (az’uj 
Limbeck-ház) helyezte át, hol • 
az összes eddigi ' t^tétágaiU., 
változatlanul tovább vezeti.- v

Mélyen tisztelt háziasszony.
Három év óta .nálam legjobb ered

ménnyel bevezetett kóser-ftistölt-kol- 
bász és húsárukat a mai naptól kezdve 
á következő árak mellett bocsátom 
forgalomba:

1 pár tormás
1 „ debreceni 

- i „ frankfurti

. '8.
3Ó^„ ■
18 „

1 darab cervaláde 8 „
I „ nagy Raaber 20 „

A kiló I. rendű szalámi 2 K 40 f 
1 „ különféle felvágátott 4 K

Szép, ízletes ésnaponta friss 
árukért szavatolok. - '

Szives pártfogását tovább is kérve, 
-maradok-kiválótisztelettcLá___

Widder Jónás,
V. kert Kléfzar-üt 6. 

Telefon szám: 50. Telefon szám: 50.

Helyekre előjegyzési elfogad a kávé- 
ház tulajdonosa.

fix-fizetéssei fel- 
sas vétetnek >==='

A színművészet világhó
dító szenzációján a

PERDITÁK, ‘
március hónapban kerül be

mutatásra a .

„Secessift“-miilatóban
és. a

Márciusi ünnep Újvárosban.
Több mffiEinsi ünnep volt váro

sunkban, fte ez.ejöt között legsikérültebb- 
jiek mondhatjuk azt, amelyet a Győr- 
ujvárosi Polgári Asztaltársaság rende- 
zett’&Szolnoky-féle vendéglő külön he- . 
lyiségében. B.thatjenö elnök megnyitván 
az ünrtepi sorrendet, üdvözölte a szép 
számban niégjelenfkSzŐilsSget, azután 
felkérte Barílich Lőrinc iíjváfó^. plé
bánost, mint Ünnepi szónokot, bestédé
nek megtartására. - / * •

Barilich Lőrinc megkezdvén ma
gasan szárnyaló szónoklatát, elmondja, 
hogy nem régen egy . francia; iró járt 
hazánkban, ki többek között megnézte 

hogy niijeszíetténekkövetkezménye,4- parlamentünket ésaztanondta : Ha

Marschall Páli a fog
házban.

.Marsclialt Pál vendéglős, ki há
rom héttel ezelőtt agyonlőtte feleségét, 
a fogházban igén kényelmetlenül, érzi 
magát, igaz, hogy onnan nem szivá
rog ki semmiféle hír, de azért ml 
mégis biztosan tudjuk, hogy sokat sir 
és jajgat, áriti arra vall, hogy megbánta 
amit tett, vagy talán nem is tudta an- 
nak idején, hogy mit cselekszik.

Mióta a fogházban van, tiz évet 
öregedett. Nem is igen törődik -azzal,

még védő ügyvédjével is igen kurtán 
beszél. Gyakran elmélyed saját gon* 
dolataiban és ilyenkor megerednek 
könyei. Ezek közepeit sóhajtva mondja 
Édes Mariskám, feleségem, bocsáss 
meg a te'szerencsétlen férjednek.

De a föld mélyében jjíhenő asz- 
szony már nem hallja gyilkossággal 
vádolt férjének hivó szavát, nem-nyug
tathatja meg, hogy megbocsátott .neki 
és Marschall Pál tovább kesereg, to
vább sir

Ha a vizsgálat hamarosan befe
jezést nyet, akkor a kit. ügyészség el
készíti a vádiratot és az ügy a júniusi 
esküdszék elé kerülhet.

Érdekes tárgyalás lesz. Felvonul
nak a terhelő tanuk. De ezek kevesen 
vannak, ellenben nagy számban lesz
nek azok akiK, meg fogják világítani 
Marschall Pál családi életének szeren
csétlenségét.

Azt hisszük, hogy a fogházban 
sínylődő érdekei ellen vétenénk, ha 
egyetmást elmondanánk arról, hogy? 
mi volt oka az elkeseredésének. De 
nem akarjuk az immár elhunyt asszony 
álmát sem zavarni, mert a halottról 
vagyjót, vagy semmit sem illik mondani.

A védelem dr. György Károly kezé
ben van és ez megnyugtató lehet mind
azoknak, Idk Marschall Pál, sorsa iránt
édeklodnek,

szép szónoklatokkal lehetne egy nem
zetét boldogítani, akkor Magyarország 
népe volna a legboldogabb,miért se
hol annyit nem szónokolnak, mint itt.
A márciusi nagy napok emlékét mél
tatva, arra kérte a hallgatóságot, hogy 
rang, foglalkozás és vallásra való te
kintet nélkül egyesüljünk a hazaszere
tetben, hisz mindnyájan e hazának 
gyermekei, tehát testvérek vagyunk. 
_2.. TjapsviharAés^ éljenzéstől kisérve 
hagyta el a népszerű píebánosTszó3^ 
noki dobogót, melyre diszmagyarban 
lépett fel Schéder Jenő és elszavalta a 
„Talpra ,Magyar“-t,

Kedves jelenet következett : Föl
des Elek fazekásmester ici-piei Máriska 
leánya bátran szavalta el a „Magyar 
Leány“ cimü költeményt. Virágcsokrot 
és sok puszit kapott.

Kocsis János csizmadiamester a 
„Kossuth apánk“ cimü dalt énékelte.

Nagy Károly érzéssel szavalta el 
„Petőfi sírjánál“ cimü költeményt.

Hiftner József, és Nagy Dezső 
duettet énekelt.

Igen szép - volt Nagy Dezső 
„Kossuth sírja“ bariton-szólója.

A dalárda Székely karnagy ve- . 
zénylete alatt több szépen sikerült dalt 
énekelt.

A műsor után megindult a fel
köszöntők sorozata, melyet'dr. Legény



Győri Friss Újság

Béla kezdett oieg, éltetvén az asztal- 
társaság elnökségét, ki ilyen szépen 
sikerült hazafias ünnepet rendezett.

A második felköszöntőt lapunk 
szerkesztője: Feledi Károly mondotta. 
Éltetvén" Bardjch Lőrinc újvárosi plé
bánost. Egy Jgész óceán választ el en- 
gemet folj^ztelendöségedtől — monda 
szónoki hévvel — más utón haladunk, 
de egy ponton találkozunk, és ez a 
hazaszeretet. t

. László Ferenc a halafias- polgá
rokra .ürítette poharát. /wF nvíndván, 
hogy a szabadságért azértielkesédünk, 
mert nincs meg. Ha meg volna, senki 
sem törődne véle.

Beszélt még Tolnai Lajos, Lóránt 
Samu, Fügi Rezső. u ,

A szép ünnep csak' ’ a; 
órákban ért véget. 4 Ty-

naponta frissen csapolt
tt

a müncheni Paulaner sörfőzdéből.

hírek.
Értéktelen koszorúk. Két koszorú 

fekszik a szabadság-szobor talapzatán 
egymás mellett. Az egyiket. a győri 
függetlenségi párt tette le, a másikat 
a győri munkapárt. Egyik sem ér sem
mit, mert a függetlenségi párt irtózik 
a munkától, a munkapárt pedig irtó
zik a függetlenségtől.

Halál a homokbányában, ifjú
és idősb Hardy Pál szerecsenyi. lako
sok homokot ás.tak gr. Eszterházi Pál 
homokbányájában. Az ásásnál figyel
men kívül hagyták, a legeletnibb óv
intézkedéseket. Így történt azptán, hogy 
a homokbánya beomlott és maga alá 
temette ifjú Hardi Pált, ki két óra 
múlva meghalt. A győri kir. ügyészség 
gondatlanságból okozott' emberölés, 
vétségéért fogta vád alá idősb Hardy 
Pált. A vádlott tagadta azt, hogy á 
szükséges eipvigyázptot elmulasztotta, 
de a tanuk vallomásai ; folytán a kir. 
törvényszék ezt beigazoltnak látta és 
Simon Rudolf kir. ügyész vádbeszéde 
után’ a vádlottat 30 napi fogházra 
ítélte, .melyet azonban az uj büntető 
novella értelmében felfüggesztett.

Szász Zoltán Győrött. Szász 
Zoltán, a kiváló iró, győri előadását 
közbe jött akadályok miatt folyó hó 
22-én, szerdán_este 8 órakor tartja

Á Verseny-Bazár »em törődik 
' azzal, hogy a

gyárosok ez- év-etejénp23Lszázalékkal 
felemelték a zománcozott edény áfát, 
mert egy órígfifl^ktárLvetL-még és Így 
abban a helyzetben van, hogy'az alanti 
árakat esakAlp ^százalékkal emeli fél, 
ami nagy megtakarítást jelept azoknak, 
kik a Verseny-Bazárban vásárolnak
zománcozott edényt.
Negyed literes fazék va^y 3 darab lábos 
Pél literes „ ,. > „ „

ÍÖdl>Vl-kr_^_

vagy lübns 
füduvcl 
vag\ lábos .

Egy literes 
Egy es fél lit.
Ilaruin litvres 
Négy literes
Hét literes „ ,,
Tíz liieres „ „
7 drb dupla_sírős porié lan tányér

„ desseit „ 
korsó ^gujabb kivitelben 
vizes $>l...r 

boros puliár 
gyiinlölcstarfó, lábbal
igen'csinos, finom porc. kávés bögre 50

50 fipér
50 „
50 „ 
f5O „ 
1.— kér. 
J- ,
1. 50 „
2. —
2.— „ 
1.- .„

50 fillér
50 „
50 „
50 „

5
1
4
5 
í 
3
2 pár evőeszköz fanyéllel 
2 drb evőkanál, valódi cinnacélból— 
3-
1 
I 
i

kávéskanál
fiiszertartó szekrény 5 fiókkal 

„ - ' ’ 0 

. alumínium (álca 30 .centiméter ‘
1 „ zománcozott vizes dézsa 40 cint
1 ,, ,. veidling 42 ettjr •
1 „ „ kanna 30 etní
1 kávédaráló'keményfából 
1 betiís Igen finom ivópoliáf 
1 „ önműködő dugóhúzó 
i „ só- és paprikatartó födéllel.

50 „
5Ó „

50 „
50

1. — kor. 
50 fillér

•3..— kor. 
3.-
2. - „ 
1-

50 fillér 
50
50 „

-f-

L
kávécsarnoka, j 

Bástya-utca 10,-i••
Vida István csarnokában 
Ihatsz kávét eleget 
Habbal, föllel, ha szereted 
Hideget vagy meleget. 
Sütemény is van ott mindég 
Még pediglen friss sütet, • 
Olcsó pénzen úgy jólakhatsz 
Kétfelé áll a füled

Szabó Béla

ÖTTHON-kívéháza
Győrsziget, Hid-utca 2. szám.

.1 Kelleni^lielyiSég, kitűnő teke
asztalok, jó kávéházi italok.

Cigányzene. Egész éjjel nyitva.

Reggeli 5 órától kezdve friss 
, ■ “ reggeli kávé 20 fillér. “

úri és női cipész
GYŐR, ’

Kazinczy-utca 6. szám.

meg a Lloydrniagytermében. -—Jegyek 
kaphatók Wolff Gyula Széchényi-téri 
könyvkereskedésében. - .

A kedves rokotí. Nagy Andrásné 
révfalusi lakos ama" panaszt emelte a 
rendőrségen, hogy Reider Juli nevű 
rokona meglopta és Budapestre szö
kött. Az ellopott ékszerek érféke 50
korona. v “vV; • ji'

Csirkefogó.. Kotnlós Mih^lynéZ 
újvárosi lakosnak ketrecéből ismeret
len tettes 5 darab csirkét ellopqtt.

A vasúti hidon lődörgött. Deim 
Márton foglalkozásnélküli pincér a 
vasúti hidon lődörgött. - Az őr figyel
meztette a tilalomra, de nemcsak hogy 
nem fogadott” szót, hanem leütéssel 
fenyegette meg, ha útját állja,

Márciusi üunepély. A Sokoray 
Sándor vendéglőjében székelő jótékony
sági Asztaltársaság márciusi ünnepé
lyén Rózsás István tb. elnök tartotta 
az eimtjlt időkre mélyen visszatekintő 
ünnepi beszédet,

Elitéit kőm ívesek. Az ősszel tör
tént, hogy Kheif János Hosszu-utcai 
lakos megvendégelte azokat a munká
sokat, kik háza építésénél, dolgoztak. 

.A mulatság vége az lett, hogy a sok 
bortól berugőttak összeverekedtek Kneif 
János embereivel. A kir. törvényg^ék^iőtt 
volt ma ebben az Tlgyben a tárgyas. 
Elitélték Kovács Györgyöt 4 havi, Sza
kács Ferencet, Tóth Józsefet, Hircsli- 
mann Józsefet 6—6 heti fogházra, 
Schlichter Józsefet a vád és Következmé
nyei alól felmentették Az elítéltek fel- 
lebbesztek.

Bestiális férj. Ltfyi Géza hajdú- 
hadházi fakereskedó felkereste a tőle 
különválva’ élő feleségét, ki bátyja, 
Jőngreisz Adolf bérlő, bánfalvi házá
ban tartózkodott. Kérte, hogy menjen 
háza. Az asszony hallani sem akart 
erről, mite Lövi Géza—agyonverte a 
Szerencsétlen asszonyt. A jcsendőrség 
letartóztatta az einberborbe bujt vad
állatot.

Verekedés a szoknya-nadrág 
miatt. Egy urinő a férje karján sétáit 
az uj viseletben. Cakhamar nagy nép
tömeg gyűlt körjejiik, mely ¿i hölgyet 
gúnyolta és szidalmazta és amikor a 
durva népség elől el akart menekülni, 
még azt is megakadályozták, hogy az 
automobiljába beszálhasson. Ez a gya
lázatos fellépés a személyes, szabadság 
több hivébert méltó felháhorodásj fel
tett és. csakhamar verekedés támadt, 
melyet botokkal és esernyőkkel foly
tattak. Néhány, ember megsebesült. A 
nyugalmat végre is a rendőrség álJi- 

tá. ¿helyre, mely kivont karddal volt


