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éljegyzetelt,
tegnapi megyei közigaz 
‘Öiésen a birotság nesz 
hrcxa Géza drága hu; 
derülő felszólalása olyan 
röppentettek szét, ame- 

groteszk beállítása mö 
slő szem a régi, 

idők prespektivájába 
bele. Jókai, LMík 

és jó Krúdy stilizált láb- 
keltek életre a 

mikor ¡Barcsa kikelt a 
„civilizációja“ el 
imig vitte az,öreg 

művelődés és felvi- 
elilélését, ds akik 
znek az idők kő- 

gyón nagy igazságot 
! a szavakon Jul. 

hogy a falusi fiatal 
izlre-szőra táncos 

; hogy otíkflnn a 
sáron ka csárdás és 

wálzer helyeit az 
jírja; hogy csip 

parfümöt és od- 
a menyecske 

faluról jött cseléd- 
magyar nóta helyett a 

és a Szibill levelét 
mnsogatás közben: ez 

civilizáció, ez tényleg de- 
_éa romlás. Ennél 
bájosabb és idiili- 

sz olyan gazdaság, a 
mint Barcza Gáza bá- 

van — a cselédek 
bérmsxmálás szerint 

ahol még ma se 
i“ kapják ki a kon

— pangás van, addig ársülye 
dást semmiféle rendszabály elő 
nem tud idézni. Iu is, ' mint az 
egész gazdasági éleiben — 

maga as élet lesz a legjobb

Az osztrákok féltik 
Nyugatmagyarországot

Az úgynevezett »burgenlandiak** 
sopánkodó »gyűlése“ Becsben.

A bécsi lapok a „burgerlan- 
diák“ (t. i. az áínyugatmagyar- 
országiak) egyesületének újabb 
gyUlésárfil emlékeznek meg, — 
amelyen az ausztriai nagynímd 
agifíciőról esgtt főképpen szó. 
A pártvezérek egyike, Reisner 
százados, hosszú b’szíd kere
tében ft jtette ki, hogy az Auszt
riában mind jobban érvénye 
sülő nsgynémet tendenciák és 
főképpen a tiroli népszavazás a 
nyugat magyarországi kérdésben 
a magyarok malmára hajtották 
a vizet. Az osztrák pártokhoz

s ahol „egy kis szabad
a báresnék a „háboius 
\ Oh, boldog, régi ví-

i emiékromjai 1

hangok is hallatszottak 
P # négyebizotisági fiié 
CseiheZ István indít ványá* 

a kormányhoz az 
árának lenyomása 

érdekében. Aa 
azt mondja, az ál- 

hát le kell szó* 
« Iparcikkekéi is. Csak 
.olt > tévedés, hogy a 
^sertés , és lóárakat nem 

le, hanem a termé- 
élelhozta áresés kö

be. Miért nem ment 
Ma ára is? Éj esért 

még le az ipar- 
: íf» «em. Majd ha - 
« áUatvásáron — sok 
Waálat e» kevés a ke- 

: »«őr megjön iit is az 
1Ö haliám. De mig az 

— nyersanyag híján

lement,

Nagyobb visszaélásek az újvárosi 
postahivatalnál.

A postakezelönő eltűnt. — Egy fiatal leány havi 300 
korona fizetéssel százezreket kezeit. A visszaélő 
sek megállapítása végett egy igazgatósági kiküldött 

folytatja a vizsgálatot.
Győr, május 11.

A helybeli pcstafőnőkség la
punk mai számába egy felhí
vást tesz közzé, amelyben fcl- 
tívja a közönséget arra, hogy 
akik az újváros; (3. sz.) posta; 
hivatalban pénzt adtak fel, fel
adó ve vén$ fikkel jelentkezzenek 
holnap az újvárosi postahiva
talban, ahol nagyobb vissza
éléseknek jöttek nyomára.

A postát kezelő fiatal lány 
pár napja minden értesítés hát - 
ráhagyásával eltűnt. Tegnap azt 
a hirt kolportáliák, hogy ön
gyilkos lett és hulláját ki is 
fogták a Dunából, — ez azon
ban valőtlannnak bizonyult. A 
Dunából semmiféle huilát nem 
fogtak ki.

A leány eltűnt, hollétét most 
nyomozza a rendőrség. A sep 
ront postaigazgatóságtól egy üt-

Nyomatait főfetttalógua (megjelent decemberben.)
III. pótkatalágus

(megjelenik júniusban,)I. nötkatalógu« II. pAtkatalógus
(megjelent íebruárban.) (megjelent áprilisban.)
A főkatalogushos az előfizetők, díjtalanul kapják a pótkatalogusokat .
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msx málö .. Azt hisszük, hegy 
pénzünk és a külföldi pénz ni- 
vellálődása után a behozatal 
megindulása és az árubőség 
meghozza az olcsóságot.

és az összes tartományi kor 
mányokhoz azt a kérelmet in 
téri, —■ tartózkodjanak minden 
olyan lépéstől, mely a »Búr 
genland' sorsára kellemetlen 
következménnyel járhatna. Dr. 
Jerzabek, nemzetgyűlési kép; 
viselő, ki ugyancsak élénk részt 
vesz a burgenlandi mozgalom 
bán, egyetért az előtie szólóval 
és különösen kiemeli, hogy a 
tiroli népszavazás következté
ben Franciaország a nyuga!- 
msgyaroisjági kérdésben újra 
a magyar álláspont felé hsjlik.

kár érkezett Győrbe, ki a hivsts 

fos vizsgálatot folytatja le a visz 
szaélásek megálhpitása végett.

A hivatalos vizsgálat fogja 
avaló tényt megállapítani, azon 
bűn az eset mellett egy mo
mentum merült fel, amely kfi 
lön is gondolkodóba ejthet min 
danbit. A postát kezelő fiatal 
leánynak havi 300, mondd: há 
romszáz korona havi fizetést 
fedett a postamester, ki a posta 
fiók kezelésével tulíjdonkrpen 
meg van bízva és az ott tör 
téntekért elsősorban felelős. — 
Havi 200 korona fizetés mel 
lett százezreket kezelt a fiatal 
leány. Visszaélés, esetleg sik; 
kasztás, eltűnés, eseileg ön- 
gyilkosság ... A bűnnek sem 
miesetre sem mentő, de ,‘nín 
denasetre indító okát láthatjuk 
e körülményben.

HÍREK.
Beváltottad?

az ezresedet, tízezresedet, fele
barátom ? En — igenis — nem 
váltottam be, azon egyszerit és 
magától értetődő okból, mert 
nem volt mit beváltanom. Da 
úgy látom, szeretett népem, 
soknak kösfiletek — bár sokat 
sírtatok, hogy Így és amúgy — 
mégis volt sok „lepedő“ a zie 
betekben s a ládafiában. Mert 
a bankokban elég szép szán
mai ¿Hongéinak a pénzbecse ¡gyógyszerellátása iránt
réigetök.

Részemről tetszik a bankó
uj formája. Szép, stílusos és 
hivánstot gerjesztő. De csak 
reménytelen szerelmet táplálok 
főkép a 10.000-es papír iránt. 
Azonban egypár szavam volna 
hozzád, óh bankjegyet kibo
csátó állam. Miként Karinthy 
mondta egyszer, mírt nem tét- 
tél úgy, mint a Tevan, a Tál 
tos, vagy a Révai cég. Etek a 
könyvkiadók beküldik a szer 
kesztőségünkbe az újonnan meg
jelent könyveket „szíves ismer 
tetés végett“. Te is, kedves ál 
lám, küldhettél volna „tisztelet- 
példányt“ a ¿bankókból. Akkor 
abban a helyzetben lennék, 
hogy megkritizálnám szubjektív 
benyomásaim alapján az uj 
banknótákat. így — nem le
hetem, sajnos. Kérlek, kedves 
Karinthy kollegám, járj közben 
ilyen irányban a kerületi had 
ügy miniszternél, vagy az aldu- 
nal zuhstagparancsnokaág ka- 
lauzkípzö főosztályánál, esetleg 
a sóhivatJnál. Páti.

— Kinevezés. Dr. Darányi 
Kálmán főispán kinevezte a 
győrszigetl áll. elemi fiúiskola 
gondnoksági elnökéül id. Kár 
páti Endre nyug. áll. felsó 
leányiskolái Igazgatót, az eddgl 

e’nököt
— Városi közgyűlés. A 

holnapi városi közgy ölési ma 
késztette elő az állandó vá
lasztmány dr. Darányi Kálmán 
Őispán elnöklégével.

— Megyegyfllés.jA megye 
gyűlést tegnap készítette eiő az 
állandó választmány dr. Dará 
nyi fjifpín elnöklete alaiL Az 
i918. és 1919. évi zárszám
adásokat az állandó választ
mány elfogadta, de egyben fel 
iratot javasol a kormányhoz, 
hogy az 1918. évi ¡zárőszám 
adssban mutatkozó deficitet az 
államkincstár fedezze, nehogy 
uj pitfidít kelljen kivetni. Az 
uj kormány bemutatkozó íra
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isit tudomásul veuik és fel
írnak, hogy támogatják a ka
binet tagj»tt munkájukban. Kü
lönösen Ráday gróf belfigyml- 
nisztert fidvörlik meleg hangon, 
mert annak leiratából kitűnik, 
hogy a megye ősi alkotmányát 
a reformnál meg fogja óvni. 
Fehérmegye átiratát támogat
ják és felírnak, hogy a közal
kalmazottak vasuii kedvezmé
nyét a régi formában állítsák 
visszai Ugyancsak Sopronme«. 
gye átiratával kapcsolatban a 
p'pjóléti kormányhoz felitaak 
a közalkalmazottak ingyenes

— A kisajátítási jog ki- 
terjesztéséért. A kereskede* 
delemfigyi miniszter i fejlődő 
gazdasági életnek megfelelő és 
a jogosult magánérdeknek az 
eddiginél haihatósabb támoga
tása érdekében törvényjavasla
tot fog vinni a nemzetgyűlés 
elé. Epén ezért a belügyminisz
ter most érkezett leiratábanfel
hívja a város polgármesterét, 
hogy sxabalosan jelölje meg 
azokat a közérdekű vállalato
kat, amelyeknek a ¡városi tör
vényhatóságok érdekében való 
léteslthelése céljából, a törvény- 
hatóságok részére kisajátítási 
jogot kíván biztosítani, ..vala
mint azokat a feltételeket és 
biztosítékokat is, melyeknek.ki- 
sajátiíásij'jogengedélyezéiétszfik- 
ségesnsk tartja. Felhívja to
vábbá a polgármestert, hogy 
miad ezirányu javaslatait, mind 
pedig a gyakorlati tapasztalá
sait es a törvényjavaslaton vé
leménye szerint kívánatos mó
dosításokról a felterjesztését a 
legrövidebb időn ¿belül juttassa 
el a minisztériumhoz.

— Anti Bolsevista Comité 
győri fiókja. A bolserhmos 
eneni védekezés céljait szol; 
gáija a Magyar Bolsevistaelle 
nes Liga, amelynek megszerve
zése Győr városába is elérke
zett. Az A. B. C. magyaror
szági ligájának megbízottja, 
Prodam Uuidó, a híres magyar 
pilóta tagnap látogatást tett 
Bierkesztcségönkben és a liga 
célját és szervezetet ismertette. 
A liga feladata nem a könybr- 
adományok gyűjtése, hanem 
társadalmi organizáció a vörös 
kommunizmus ellen. A liga e 
hó végen hivatalosan kiszáll 
Győrbe és itt megszervezi a 
helyi csoportot. Az A. B. C. 
magyarországi akpitói a töb
bek között: fligrof Pallaviciní 
György, gróf Andrássy Géza, 
gróf Hadik-Barkóczy Endre, 
gróf Somsich Tihamér, gróf 
Károlyt Imre, gróf Zichy Ala
dár, báró Sxurmay Sándor és 
br. Horváth Emil államtitkár 
több milliós alapit ványaikkal. 
A szervezkedést P.odatnGuldó 
vezeti.

VlflTiK“ airtinitotín 
síüvái-í ¿s osptr a Is^obb I Mindenütt kapható!


