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Csak két percre!
Mit kérnek az újvárosiak? — Álljon meg 

a vonat a temeto alatt.
Egy menetrendváltozás következményei.
A városi képviselőjelöltek a tanács tudtán kí

vül mindent, de mindent odaígérnek most a ke
rületeiknek, sőt egyik-másik még arra is fogadal
mat tesz, -hogy tényleg azért óhajtja a mandátu
mot, mert szivén viseli a kerület s annak polgá
rainak az érdekeit.

Ha valahol, úgy azonban Újvárosban lehet 
beszélni arról, hogy e mostoha kerület képvise
lőinek tényleg minden Városi közgyűlésen fel kell 
a figyelmet hivatok Újváros elhanyagolására.

Mert nem elég, hogy mindent elvettek s semmit 
nem adtak ennek a kerületnek, de még az entbere- 
ket is elvonják onnan.

Harminc esztendeje, hogy a vasúti menet
rendben tudomást se szereztek arról, hogy lkrénj, 
niint ilyen létezik, mert közgazdasági értékelésben 
egyáltalán nem annyira jelentékeny hely.

Most aztán az történt, az októberi téli menet
rend összeállitásánal, hogy lkrénynél megállót lé- 
tesittetik s ezzel Újvárosból ismét elvontak egy 
nagy idegenforgalmat, mert eddig gyalogosan 
tették meg az utat .az ikrényiek.

Október óta igen érzi ezt az idegenforgalom 
megszűnését Újváros és most mozgalom indult 
az irányban, hogy az államvasutak igazgatóságánál 
kieszközöljék, hogy az Újvárosi temetőnél a vonat 
legalább két percre megálljon. Ez által ugyanis 
visszaszereznék az újvárosiak elvesztett idegen- 
forgalmukat, mely most szintén a Belváros rész
nek jutott,

A mozgalom sikere érdekében aláírásokat 
gyűjtenek és beadványt intéznek úgy a városhoz, 
mint a kereskedelmi és iparkamarához, hogy a 
kérésüket támogassák.

Az újvárosiak mozgalmát tényleg méltányolni 
kell, mert ez a mostohán elhagyott kerületben 
ipar és kereskedelem lassan-lassan egészen ki
hal. Iparosok és kereskedők egymásután mennek 
tönkre.

Reméljük, hogy a mozgalom sikerrel fog 
járni. —

a budapesti honvéd csapatkórházba' szállittassék.
Ezzel a szomorú esettel kapcsolatosan kérdést 

kell intéznünk a rendőrfőkapitányhoz, hogy miért 
nem tett semminemű intézkedést a központi ügye
letes rendőrség akkor, amikor egy család élete
forgott a legnagyobb veszedelemben? .

A főorvostól nem is kérdezzük, hogy miért
nem adott helyet a betegnek a kórházban, mert 
magunk is tudjuk, hogy nincs hely. Dé a város
nak kötelessége valahol, egy szobát 
legalább is fenntartani ilye n esetek
re. Hiszen fölháboritó, hogy egy kétségbeesett 
családot, rendőr, orvos, kórház mind azzal igyek
szik megnyugtatni, hogy veszedelmes betegüket 
sehova nem lehet elhelyezni. Valahova, akárhova 
el kell tudni helyezni! Ez kötelessége a városnak 
D célra bárhol, de be kell rendezzenek legalább is 
egy szobát. Ennyi áldozatot megkövetelhet a vá
rostól a közönség s annak közbiztonsága.

Meghosszabbítják a képviselőház üléseit.
Budapestről jelentik: A képviselőház 

üléseit meg fogják hosszabbítani. Azt indítványt 
valószínűleg holnap tárgyalják.

A delegátusok mogválasztása.
Budapestről jelentik: A delegáció tag

jait ma délelőtti ülésén választotta meg a képvi- 
selőház és pedig ellenzéki részről azokat, akikéi 
az egyesült ellenzék javaslatba hozott.

Egy százados tragédiája.
Hirtelen megörült.

Egy daliás katona megrendítő tragédiájáról 
számolunk be, aki rokonai látogatására e hét ele
jén érkezett Győrré feleségével együtt és csütörtö
kön este hirtelen kitört rajta az őrültség s késsel 
a kezében támadt a vendéglátó családra, mely ré
mülten menekült előle, míg végre sikerült ártal
matlanná tenni.

A szegedi honvédhadbirósághoz vau szolgá
lattételre beosztva a százados. Hónapokkal ezelőtt 
búskomorság vett rajta erőt, melyet nagymérvű 
idegesség váltott fel. Családja egyik budapesti 
szanatóriumban helyezte el, ahol hosszabb ideig 
maradt. Gyógyulása szemlátomást haladt előre s 
egészsége csakhamar helyre állt. i

E hét elején hagyta el a szanatóriumot és fe-1 
leségével együtt győri rokonai meglátogatására i 
ide érkezett. Tegnap este aztán bekövetkezett aí 
katasztrófa. j

A család a központi rendőrség ügyeletes tiszt
viselőjéhez fordult, hogy száitlltassa el a közve
szélyes elmebeteg kapitányt. Két óráig hiába vár
lak. Nem kaptak semmi segítséget, Majd a kerü
leti rendőrőrsöt hívták föl. Az meg is jelent, de 
nem tudott intézkedni. Petz Lajos dr. városi tiszti 
főorvoshoz fordultak, hogy segítsen és adjon he
lyet a betegnek a kórházban. A főorvos kijelen
tette, hogy nincs hely a kórházban. Majd1 Lesz
id u e r Lipót dr. kerületi orvpst hivták, aki vélet
lenül összetalálkozván Rottenberg Gyula dr. 
főtörzsorvossal értesítette, hogy egy katonatiszt 
megőrült.

Rottenberg Gyula dr, nyomban a hely
színére sietett s felajánlotta a családnak minden 
irányú készséges közreműködését. Nyomban intéz
kedett, hogy az időközben kissé lecsillapodott szá
zados reggelig való- feügyelletére három katonát 
kirendeljenek s ezzel a kirendeltséggel a csalá
dot is megóvják. Ki is szállíttatta volna a csapat
kórházba a beteget, dívott nincs hely.

Ugyancsak Rottenberg Gyula dr. még az 
éjszaka folyamán intézkedett az iránt, hogy a sze
rencsétlen honvédszázados katonai kíséret mellett

Ország-Világ
A Győri Híradó telefon és távirati 

tudósításai.

Tőzsdei zárlat.
Budapestről jelentik: A budapesti 

gabonatőzsde jegyzései november hó 14-én: áp
rilisi búza 11.27, októberi rozs 8.75, októberi zab 
7.30, májusi tengeri 6.28.

A képviselőház ülése.
Budapestről jelentik. A képvise

lőház ma délelőtt fél 11 órakor Beöthy Pál elnök
lete alatt ülést tartott. Harmadszori átolvasásában 
is elfogadták a tegnap és tegnapelőtt előterjesz
tett törvényjavaslatokat. Déli 12 órakor kezdték 
tárgyalni a sajtó törvényjavaslatot. Kenedy Géza 
ismertette. Ha idő lesz rá, Mezössy Béla és Ap- 
pony: Albert gróf fognak beszélni.

Negvenöt ellenzéki szónok a sajtótörvény 
tárgyalásánál.

Budapestről jelentik: A sajtó törvény, 
javaslat tárgyalásánál összesen negyvenöt ellen
zéki szónok fog felszólalni.

Interpellációk.
Budapestről jelentik: A Ház mai ülé

sén Jankó Pál interpellációt intézett az igazság, 
ügyminiszterhez, hogy' az ügyészség által miért 
nem indíttat bűnvádi ejárást azon főtisztviselök 
ellen, akik a margitszigeti panama ügyében súlyo
san kompromittálva vannak. Lehne Hugó az iránt 
interpellál, hogy mi van a Fehérváry kormány 
hátrahagyott adóssága ügyével. Interpellálták a 
pénzügyminisztert is, hogy milyen célokra fordít, 
ja a kormány a bíintetéspénzeket. A belügymi
nisztert az iránt interpellálták, hogy az általános 
forgalmi részvénytársaság másfélmillióját mikor 
fizeti vissza a kormány.

Török-görög béke.
Athénből jelentik: Törökország és Gö

rögország között a béke létrejött. A békeszerző
dést nagy ünnepségek között írták alá.

Kossuth Ferenc állapota.
Budapestről jelentik: Kossuth Ferenc 

állapota annyira javult, hogy orvosai most már 
teljesen bíznak felgyógyulásában. Az éjszakát 
nyugodtan átaludta. Ma reggel üde és jókedvű 
volt. Állapotáról több jelentést nem adnak k>.

Az ellenzék a Házban.
Budapestről jelentik: Az ellenzék ma 

délelőtt bevonult a Ház ülésére. Károlyi Mihály 
gróf és Désy vezették az ellenzéki képviselőket. 
Az ellenzék elhatározta, hogy egy egész sereg 
interpellációt intéz a miniszterekhez, különösen 
pedig a margitszigeti játékbank ügyében.

A palotaőrség Becsben.
Budapestrő 1 jelentik: A képvise

lőházi palotaőrség húsz tagját viszik Becsbe a 
delegáció üléseire. A palotaőrök vasárnap utaz
nak Becsbe. Horváth és Gerő parancsnok veze
tésével.

Bombamerénylet a kínai elnök ellen.
Londonból jelentik: Pekingi távirat sze

rint ma reggel bombamerényletet követtek el a 
köztársasági elnök ellen. Az elnök szerencsésen 
megmenekült.

Kémkedő királyi hercegnő.
Stokhoímból jelentik: Nagy és kinos 

meglepetést keltett, hogy Vilmos herceg felesé
géről, Mária orosz nagyhercegnőről kiderült, hogy 
Oroszország javára kémkedett.- Vilmos herceg vá- 
lópört indított a felesége ellen, aki már vissza
tért Oroszországba.

HÍREK.
— Városi képviselőválassiás. Az újvárosi ke

rületben szombaton délután 3 órakor lesz a hi
vatalos jelölés Tauber Károly elnöklete alatt. — 
A Ferenc-Ferdinánd városi választókat Németh 
Károly dr. képváselő szombaton estére a Royalba 
hivta össze jelölő értekezletre.

— As építőiparos szövetség gyűlése. A győri 
építőiparos szövetség végrehajtó bizottsága csü
törtökön este 8 órakor, az ipartestület helyiségé
ben Kovács József építőmester elnöklésével 
ülést tartott. Az elnökség beszámolt a budapesti 
vándorgyűlésről. Elhatározták, hogy az Országos 
Pénztárhoz felebbezést nyújtanak be, hogy az 
építőiparosok a felosztó és kivonó rendszer alól 
kivonassanak. Érdekes vita fejlődött ki a szegedi 
betegsegélyző pénztár azon állásfoglalása körül, 
hogy a nem fizető, hátralékos iparosoktól az Ipar- 
hatóság vonja meg áz iparengedélyt,% Chalupka 
Károly fölvetette azt a kérdést, hogy ha a pénz- 
tár ellen elkeseredett iparosság maga mondana le 
iparáról s ezáltal a III. osztályú kereseti adó ala
nyai nagyrészben megszűnnék, vájjon mit szólna 
hozzá a kormány? Elhatározták, hogy ebben az 
ügyben még tárgyalni fognak. A titkári teendők 
ellátásával Tóth József városi számgyakornokot 
bízták meg. Húsz korona jutalmat szavaztak meg 
a kiállításra-kerülő legjobb ácsmunka jutalmazá
sára.

— A nyultelep látogatói. Tegnap délután Níts- 
mann Jenő gazdasági szaktanár vezetése mellett 
a tanítóképző növendékei látogatták meg anyul- 
tenyésztö egylet központi telepét, ahol a diákok
nak Poór Gusztáv és Fekete László tartottak 
magyarázó ismertetést.

— Ax ipiu-ossegéü és tanonemúnka kiállitts. 
Az iparossegéd és tanonemúnka kiállítás nagy Si
kerűnek ígérkezik. Eddig kétszázan jelentkeztek.


