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A fiumei bombamerénylet.
Fiúméból jelentik: A kormányzóság! 

palota elleni bombamerénylet tettesének már nyo
mában van a határrendőrség. Egy igen előkelő 
társádaliui állású férfin ellen irányul a gyúrni, aki
nek letartóztatása már csak órák kérdése.

HÍREK.
— Személyi hir. Dr. V á ra d y L. Árpád me

gyéspüspök. ma délelőtt hazaérkezett Sopronból, 
ahol résztvett a muzeutn megnyitó ünnepségén. 
Holnap, kedden pedig Budapesetre utazik a fő
rendiház ülésére.

— Ax építőiparosok leongresssusa. Vasárnap 
tartották meg az építőiparosok kongresszusukat 
Budapesten, melyen az ipari bíróságokról, az épí
tőipari követelések biztosításáról, az árukarttíllek 
elleni védekezés módozatairól és munkásügyi kér
désekről tanácskoztak. Az építőipari követelések 
biztosítása kérdésénél Chalupka Károly győri 
építőmester tartott figyelemreméltó beszédet. A 
győri építőiparos szövetség képviseletében reszt
vettek a kongresszuson Kovács József elnök, Brú
der Ignác és Krausz Gyula alelnökök, Chalupka 
Károly, Fürst Marci, Morvay István, Fischer Lő
rinc, Lakatos András és Fehér Samu bizottsági 
tagok.

— A pápai tanitónőképző növendékei Gyűrött. 
A pápai tanitónőképző intézet növendékei ma reg
gel átrándultak Győrbe s tanáraik vezetésével a 
város nevezetességeit tekintették meg s több gyá
rat is meglátogattak.

— A Bápca vasúti kid eltolása. A »Győri 
Híradó: irta meg, hogy az Abda és Győr között 
lévő Rápca vasúti hidat elfogják tolni. Ez a nagy
szerű művelet már közelebbről megtörténik. Hetek 
óta folynak a munkálatok és az álláványozás már 
teljesen el is kdészült. Ezidőszerin.t a hídfők álla
nak munkálat alatt, a mi érezhető is a vonatok 
menetének azon a részen való lassításán. Az uj 
szerkezeti kövek elhelyezésével a hid áttolásához 
szükséges összes előmunkálatok - teljesítve lesz
nek és ekkor megfog történni a rendkívül érdekes- 
nak Ígérkező nagy műszaki művelet. Ez most már 
napok kérdése, a pontos terminust az osztálymér
nökség tűzi ki.

— Újváros villanyfényben. Nem tréfa, ko
moly valóság. Újváros két héten belül villany
fényben fog úszni. Ez évi junius hó eleje óta már 
fel vannak állitva a villanyvilágításra szolgáló égők 
póznái, azonban mindez ideig nem szerelték fel. 
Ménes Ignác városi képviselő ma interveniált Ér
dél)' Ferenc főmérnöknél a világítás dolgában s 
egyben előterjesztette, hogyha a város négy-öt ív- 
lámpát helyez a Kossuth-utca előrészében az út
test közepén, mint a Baross-uton, a háztulajdo
nosok hajlandók laZ áramfogyasztási különbözet 
költségeit viselni. A főmérnök kijelentette, hogy a 
kért ivlámpákat a rendes égők felszerelésével egy- 
Ideüleg az úttest fölött elhelyezteti. így lehát az 
Újváros is villanyfényben fog úszni.

— Esküdtszék! tárgyalás. Ma kezdődött meg 
-az esküdtszéki ciklus. Fekete Ernő, Fekete Gyula 
állatorvos fia állott az esküdtek előtt nyomtatvány 
utján elkövetett rágalmazás vétségével. Fekete 
Gyula állatorvos ügye ismeretes. Göda Béla volt 
főispánt rágalmazta meg a fia, hogy atyját milyen 
■okokból nem nevezte ki törvényhatósági állator
vossá. A Győri Vasárnapi Ujság-ban »Felhívás 
keringőre« cim alatt cikket tett közzé s ezt inkri
minálta az ügyészség, mely hivatalból képviselte 
a vádat, A mai tárgyaláson a vádlott elismerte a 
cikk szerzőségét, de azzal védekezett, hogy atyját 
üldözni látva, kelt védelmére. Mivel azonban meg
győződött arról, hogy Goda Béla főispán atyjával 
szemben semmi annimózitás nem vezette — bo
csánatot kér .Fekete Gyula és Fekete Gyuláné ki
hallgatása után G o da Béla ny. főispán hajlandó 
volt a bocsánatkérést elfogadni $ így Ítéletre nem 
került a sor. A tárgyalás egynegyedj 1 órakor be
fejezést nyert.

~ A gyermekbarátok társasága kedden este 
8 ólakor Németh Alajos Deák-utcai vendéglője 
külön helyiségében választmányi ülést tart.

~ Halálosás. Hamar Pálné született Zalka 
Viktória e hó 5-én 42 éves korában elhunyt. Te
metése ma délután 4 órakor lesz Szabadhegyen. 
Kiterjedt rokonság gyászolja.

— Húsárak ssabályosása. No, nem arról van 
szó, hogy a város tanácsa arra gondolna, hogy 
a húsárakat szabályozza. Csupán Torda város pol
gármestere intézett kérdést az iránt, hogy Győr
nek van-e a húsárak szabályozására vonatkozó 
szabályrendelete, s amennyiben van, hát ezt atya- 
fiságos barátsággal küldje meg. Sajnos, Györváros 
nem teljesítheti ezt a kérést s atyafiságos barát
sággal arról fogja értesíteni a jó tordaiakat, hogy 
majd ha lesz, hát küld ilyen' szabályrendeletet.

— Kolera. A belügyminiszter ina leiratot in
tézett a városhoz, mely szerint szeptember 28-tól 
október 4-ig az ország területén 87 kolera meg
betegedés történt, 57 halálos kimeneteiü.

— labdarugó mérkősés. Érdekes mérkőzés 
folyt le vasárnap délután az Erzsébetligeti pályán. 
A Munkások Testedző Egyesülete és. Dunántúli 
Atlétikai Club labdarugó csapatai álltak-egymás
sal szemben. Az MTE. szép játékkal az első fél
időben 3:l-re verte le a DAC- csapatát.-A máso
dik félidőben a DAC. erősen támadott segymás
után három gólt rúgott be az MTE. kapujába. így 
a mérkőzés 3:4 eredménnyel végződött a DAC. 
javára.

Vonatkisiklás a győri pályaudvaron. Teg
nap reggel a pápai vonat amikor a győri pálya
udvarra befutott — bizonyára hibás váltás foly
tán — kisiklott. Sérülés nem történt.

— A mulató Győr. Jól sikerült teaestéllyel 
vezette be az iapros és polgári kör vasárnap téli 
előadásai ciklusát. A tea estély keretében pompás 
müsoru kabarét volt. A férfikar Verdi születése 
századik évfordulója megünneplésére több Verdi 
szerzeményt adott elő nagy tetszés mellett. Sok 
tapsot kapott Pohárnik Jolán szép énekéért va- 
lamiíft Kresitz pompás kupléjaival. Egy humoros 
ros jelenetet adtak elő ifj. Pohárnik István, Szent- 
iványi és Ságmüller. Ötletesen konferált ifj. Skarba 
Mihály. A hangulatos estélynek szép közönsége 
volt.

— Kisétált a méntőkocsiból. Humoros férfiú 
Hangli Ferenc napszámos. Tegnap reggel a Szé- 
chenyi-téren kissé rózsás hangulatban összeve
szett egyik kofával s a nagy izgalomtól elájult. 
Nosza, a rend éber őre, akinek a szivébe be van 
kapcsolva az emberszeretetérzése is — mentő
kocsit hozatott s Hanglit beemelve útnak indít
tatta a kórházba. A kocsiban Hangli visszanyerte 
eszméletét s nyomban tájékozódott, mert hiszen 
a kocsit már ismeri. Humdros ötlete támadt. Meg
vicceli a humánus mentőkocsit. Csendesen fel
nyitotta az ajtót, s kilépett a kocsiból. Még a ko
csistól sem búcsúzott el, aki nagyot nézett, ami
kor a kocsit üresen találta.

— Keleti est. Az általános munkásdalárda 
november 15-én a L,oydban »Keleti est« elmen 
nagyszabású mulatságot rendez, melyre az elő- 
készüleiek már serényen folynak. Azok, akik részt 
akarnak venni valamelyik csoportban, Mihacsek 
Vilmos karnagynál jelentkezzenek.

— A sságuldé kerékpár. Simacsek Antal la
katos segéd tegnap délelőtt kerékpárjával sebe
sen hajtatott s a Deák-utcában elütötte Kebelei 
Margit 11 éves leánykát, aki szerencsére sértet
lenül maradt. Simacsek ellen bevezették az el
járást.

— Botrány as örömtanyán. Bagi Mihály la- 
.katossegédét a rendőr őrszem följelentette, mi
vel az elmúlt éjjel a Kádár közben levő örömta
nyán botrányt okozott.

— Csavargás. Fűzi Mária 18 éves kulcsodi 
születésű helynélkúli cselédleányt csavargás miatt 
előállították. Illetőségi helyére toloncolják.

— jPsrssassönyegsk Gsrö Testvérek cégnél 
kedvező fizetési feltételek melleit vásárolhatók. Ä 
cég szívesen küld lakásba is választékot a méret 
megadása mellett.

— Pőraljárt tárnádé. Az éjjel Baros Istvánt 
régi haragosa,Szekér Mihály megtámadta az Arany 
János-utcában és csontbotjával három' ízben fej
be vágta. Baross megtántorodott, majd magához 
térve egy üveggel Székért arculütötte, aki esz
méletlenül elterült a földön s kórházba kellett 
szállítani. Az éjjeli harcosok ellen bevezették az 
eljárást. 1

— Bobeiner Gusztáv mázoló és szobafestő, 
lakik Árpád-ut 57. szám, elvállal minden e szak
mába vágó munkákat a legújabb kivitelben, a leg* 
jutányosabb árakért.

— Elveszett pénatároa. Eszi! János törvény
széki hivatalszolga tegnap este elvesztette fekete 
bőrtárcáját 46 korona 50 fillér tartalommal. Kéri 
a becsületes megtalálót, hogy szolgáltassa át 
neki.

— Hagy Dániel ssabó Győr, Arany J.-u. T.
— A tolvaj sertésetető. Keglovits József mé

száros-major 8. szám alatti lakos, sertésetető fel
jelentést tett a rendőrségen, hogy az éjjel vele 
egy. szobában lakó sertésetető társa Radosztics 
József ellopta barna vászon kofferjét, melyben ru- 
hanemüek, ezüst órája, ezüstlánca és 110 korona 

- készpénze volt s azzal megszökött. Összes kára . 
.205 korona. A tolvaj sertésetetőt nyomozza a 
rendőrség. Tettés ismertető jele, hogy egyik szem
öldöke fölött hosszú, szúrástól eredő sebhelye 
van.

— As Össi is téli idény divatujdonsápai sely
mekben: Broche-ramage, Scharmeuse és crep- 
dechin, gyapjukelmékben: velour-veline, himalaya, 
noupe, cottelin és rips minőségek, kostüm ruha, 
blúz és pongyola célokra, melyekből fővárosi ará
nyú választék áll az urhölgyek rendelkezésére 
Á'bonyis és Szóbél cégnél Király-utca. 4.

SZÍNHÁZ.

Győr szab. kir városi színház.
Hétfőn, október hó 6-án

Kaméliás hölgy.
Dráma 5 felvonásban. 

SZEMÉLYEK:
Duval György — — —
Armand, fla — — —
Gauthier Margit — —
Rieux Gaston — — —- 
Saint Gaudent — — —
Gusztáv, ügyvéd — —
Giray gróf — —- —
Varville báró — — —
Nichette — — — —
Prudence — — — —
Olympia — — — —

Baróthy Antal 
Fodor Oszkár 
Huzella Irén 
Sorr Jenő 
Faludy Károly 
Földessy Iipre 
Turay Antal 
Lantos Ferenc 
T. Báródy Kató 
T Zalai Irma 
Harsányi Gizi

Heti műsor*.
Hétfő Kaméliás hölgy.
Kedd Troubadour.
Szerda rtou adour.
Csütörtök Lakájok. (Újdonság.) . .
Péntek Lakájok.
Szombat Lakájok.
Vasárnap d. u. Varizskeringö. 

este Arany virág,
HéttÖ Monns Vanns.

!
Színházi hírek. Fábián Linka, aki már teg

nap teljes egészségben vett részt a Troubadour 
próbáján, kedden s holnapután szerdán mutatko
zik be a közönségnek Verdi gyönyörű operájának 
hatalmas koloratur szerepében Leonórában. Erre 
a két előadásra, mély Verdi születésnapjának (ok
tóber 10.) hetébe esik, és igy szerény kiegészítője 
e világ összes színpadain tartott Verdi-tinnepé- 
lyeknek, a zenekart huszonöt tagra kiegészítik. A 
nehéz zenei feladat lesz az uj karmesternek is 
tulajdonképen bemutatkozása, ugyszintép Guthi 
Saroltának, aki Azucéna nehéz partieját énekli. 
Csütörtökön, pénteken és szombaton az elsőpre- 
miér, Hajó Sándor uj dárbja a Lakájok fogja a 
zajos sikerű bemutatók sorát megnyitni. A darab
nak, mely teljesen ártatlan levegőjű és romanti-- 
kájával fiatal lányoknak is való, csak egy érdekes
ségét említjük fel. Ä darabban ugyanis az ösz- 
szes szereplők lakájok. Szerepel ugyan egy her
cegnő is, de ez végig komorna gyanánt van je
len, mert a gőgös hercegi rokonság mitsem tud a 
herceggel kötött házasságáról, és különben nem 
élhetne férjének kastélyában. A komomaként sze
replő hercegnőt Harsányi Gizi fogja játszani. 
Partnere Fodor Oszkár szintén lakáj, mig Turay 
söffőrt, Rózsahegyi Ilonka pedig komornát fog 
alakitant.


