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Előfizetési ár: Havonkint 10500 korona (forgalmi adóval együtt). 
Egyes szám ára 2000 korona, nagyobb terjedelmű számé 2500 K. 

Megjelenik (egyelőre) szombaton délután.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

D r. L u rja  A ladár
laptulajdonos.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Győr, Baross-iit 30. szám.
Telefon 329. szám.

Hirdetések szabott árban, tarifa alapján, előrefizetés mellett vétetnek lel.

Az olcsóbbodás,
amit már évek óta várunk, még nem 
általános. Egyes cikkek árában ugyan 
néhány százalékos áresés tapasztalható, 
különösen az ipari produktumokban, de 
az élelmezés még mindig szörnyen drága, 
mert a búza után igazodik minden.

Az egyoldalú olcsóbbodási jelenség
nek mélyebb közgazdasági okai vannak. 
A pénztelenség oly nyomasztó, adózási 
és egyéb fizetési kötelezettségeink pedig 
oly súlyosak, hogy kényszereladásokat 
eredményeznek. A kereskedő, az iparos, 
a gazda, csakhogy a súlyos következ
ményektől megszabaduljon, kénytelen a 
maga portékáját néha értéken jóval alúl 
elvesztegetni, hogy valami pénzhez jut
hasson. Ezek az olcsóbb áruk azonban 
nem az arra rászoruló fogyasztóközön
séghez kerülnek, mert az maga is pénz
telen lévén, nem tud vásárolni. Az így 
piacra dobott cikkeket megint csak a 
tőkeerős, készpénzzel rendelkező speku
lánsok szedik össze, hogy aztán busás 
nyereségre tegyenek szert.

A helyzet olyan, hogy a nagy halak 
felfalják a kicsiket. A gazdasági kény
szerűségből származó exekuciós árcsök
kenésből tehát nem a pénztelen fogyasz
tónak van haszna. Ezek a visszásságok 
másrészt azzal a veszedelemmel járnak, 
hogy a kényszer-eladók súlyos vesztesé
geket szenvednek, az existenciák százai 
fognak máról-holnapra megszűnni. Tessék 
megnézni, hogy már eddig is hány mű
hely, üzlet zárt be, szélnek eresztve al
kalmazottait.

Erőteljes olcsóbbodás mindnyájunkra 
ráférne már, de legyen az igazságos és 
egyenlő mindnyájunkra nézve. Ami azon
ban most folyik olcsósági hullám címen, 
az semmi más, mint a kényszerhelyzet
ben levőknek szervezett kifosztása. Vájjon 
érdeke a társadalomnak, hogy az olcsó
sági hullám megint csak a spekuláció
nak nyújtson újabb gazdasági meg
erősödést ?

Október 1-én lép életbe a 
felemelt munkaidő.

Az államháztartás egyensúlyának helyre- 
állítására hozott törvény az újabb létszám- 
apasztás lehetővé tétele érdekében a tisztviselők 
és alkalmazottak munkaidejét a főiskolai vég
zettséghez kötött állásokra legalább heti 42 
órában, a többi állásokra pedig heti 48 órában 
állapítja meg. Bár a létszámapasztás első rész
lete már végrehajtatott és a hivatalos munka
időnek felemelése már most szükségessé vált, 
a minisztertanács elhatározta, hogy a nyári 
szabadságolásokra való tekintettel a hivatalos

munkaidőnek általánosságban való felemelését 
október 1-ig elhalasztja és ezt megelőzően csak 
ott intézkedik, ahol a fokozottabb munka el
végzése szükségessé teszi.

A kormány rendeletet adott ki, amelyben 
felhatalmazza az egyes minisztereket, hogy 
úgy a központban, mint az alárendelt hatósá
goknál a kérdés általános szabályozásáig saját 
hatáskörükben a szükség által indokolt ese
tekben már október 1. előtt is felemelhessék a 
hivatalos munkaidőt és ennek betartására kö
telezhessék mindazokat a tisztviselőket és 
egyéb alkalmazottakat, akikre nézve ez szük
ségessé vált. A szolgálati szabályzat értelmé
ben a tisztviselők és egyéb alkalmazottak kö
telesek az előbb megállapított hivatalos órákat 
megtartani és már a szolgálat érdeke úgy kí
vánja, hogy a szabad órákban a munka elvég
zése érdekében a megállapított hivatalos időn 
túl is működjenek. A megállapított hivatalos 
idő után teljesített munkáért semmiféle díjazás 
nem engedélyezhető.

H Í R E K .
A kétféle aranykorona.

El k e lb e  fogadni az aranypénzt a vasúti 
pénztárnál ?

Jelenleg az aranykoronának kétféle ár
folyama van. Az egyik az az árfolyam, amelyet 
maga a kormány állapít meg, mint hivatalos 
árfolyamot és amelyet naponta közzé tesznek. 
A másik kurzus az úgynevezett magánforgalmi 
árfolyam, — a hivatalosnál jóval alacsonyabb, 
— amelynek alapján az aranyat meg lehet 
vásárolni.

Az aranykorona kettős árfolyamértékelése 
dolgában a Nemzeti Bank egyik számottevő 
vezető tagja a következő nyilatkozatot tette:

— Valóban súlyos probléma az arany
korona kétféle értékelése. Midőn az arany
koronában megállapított fizetések papirkoroná- 
ban való átszámításáról szó volt, azt a körül
belül 16.500 koronás árfolyamértéket, amelyet 
a kormány először kontemplált az átszámítás
nál, a köztisztviselők kevésnek találták. A hely
zet nagyon kiélesedett és a kormány kénytelen 
volt jóval magasabb árfolyamot elfogadni. 
Ennek következtében állapítja meg a kormány 
az árfolyamot 17.000 koronán felüli összegben. 
Nyílt kérdés, ha valaki jelenleg vasúti jegyét 
aranypénzben akarja megváltani, mit kell tennie 
a tisztviselőnek. El kell-e fogadni az aranyat 
vagy sem? A Magyar Nemzeti Bank tehát 
szintén a kormánytól várja, mép pedig a leg
sürgősebben ennek a kérdésnek a rendezését.

Alsószál, cérna, kötőpamut és tömőpamutok, horgolócérnák.
Legfinomabb gyapjufonalak festve és nyersen.

Pamutfonál és Cérnaipar Rt.
Budapest, VII., Hársfa-utca 1. T ^ S aw n.

Ostenburg őrnagy vőlegény.
Menyasszonyát a csehek letartóztatták.

Annak idején a katonai ügyészség több 
száz tisztet tartóztatott le, akik szerepet vállal
tak a felkelő hadseregben. Ezek között volt 
Ostenburg Gyula őrnagy is.

Ostenburg azóta csendes polgári életet él. 
A nyugat-magyarországi harcok idején meg
ismerkedett Esterházy Lujza grófnővel, akivel 
el is jegyezte magát, Ostenburg azóta a grófnő 
egy vidéki birtokának kezelője. Földiníveléssel 
foglalkozik. — Menyasszonyát azonban több 
mint egy év óta nem láthatja, mert a csehek 
a grófnőt Pozsonyban hazaárulás cimén letar
tóztatták és csak nem rég szabadult ki a hat 
hónapi vizsgálati fogságából.

Ostenburg, a vőlegény, több Ízben tett 
kísérletet, hogy megszerezze a vizumot, hogy 
meglátogathassa menyasszonyát, azonban ez a 
kísérlet mindig hajótörést szenvedett. Ostenburg 
az — értesülésünk szerint — most Massaryk cseh 
köztársasági elnökhöz fordult azzal az ígérettel, 
hogy semmiféle politikai terve nincsen, tegye 
lehetővé, hogy a vizumot megkapja, vagy pe
dig megfelelő anyagi biztosíték ellenében en
gedje meg, hogy menyasszonya Magyarországba 
jöjjön. A kérést Ostenburg a napokban fogja 
Massaryknak elküldeni.

—■ A hivatalos drágasági index. Eddig 
Magyarországon csupán magánosok idexszámait 
ismerjük. Három ilyen index szerepel s mind
három a kisforgalom áralakulása szerint regisz
trálja a megélhetési költségek változását. Ezek: 
Dálnoky Kovács Jenőé a Közgazdasági Figyelő 
cimü pénzügyi szaklapban, Vágó Józsefé a 
Pester Lloydban, a harmadik Gál Benőé a 
Szakszervezeti Értesítőben. A Statisztikai Hiva
tal most már elérkezettnek látja az időt hiva
talos nagykereskedelmi index szerkesztésére, 
amelyet havonta fognak közölni. Ez az index 
stabil korona mellett az áralakulást fogja jelezni 
és alkalmas lesz a világpiaci összehasonlításokra.

— Aranyalapon adják ki az ösztön
d íjakat. A hadiárvák és a hadirokkantak gyer
mekei az idén is folyamodhatnak ösztöndíjért. 
Ösztöndíjat a hivatalos lapban ma megjelent 
rendelet szerint a nemhivatásos állományba tar
tozó katonák hadiárvája, illetve hadirokkantak 
gyermeke kérhet a középfokú és főiskolai tanul
mányainak folytatására. Az ipari és a keres
kedelmi pályára való kiképzés céljából is adnak 
ösztöndíjat. A bélyegmentes kérvényeket dec. 
15-ig kell beadni a népjóléti minisztériumba. 
Az ösztöndíjakat az ősszel már aranykoronás 
alapon adják. Az összegek ezideig még nin
csenek meghatározva, azonban a tavalyi ösz
töndíj az irányadó és annál kevesebbet nem 
kapnak a folyamodók. Tavaly a középiskolai 
ösztöndíj legmagasabb mértéke 200.000 kor. 
volt és ezt még 25 százalékkal felemelték olyan 
esetben, ha kitűnő tanulmányi eredményt ért 
el a diák. A főiskolákon 300.000 korona volt 
az ösztöndíj és ezt is 25 százalékkal emelték 
kiváló eredmény esetén. Az idén is legalább 
ez lesz az ösztöndíjak mértéke, azonban arany
koronára átszámítva. Lehetséges az is, hogy az 
összeget még valamivel emelhetik. Az ösztön
díjak kiutalása gyorsan megtörténik, amennyi
ben a folyamodvány megfelel a követeléseknek.
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A folyamodványok beadásának utolsó határ
ideje december 15-ike, azonban előreláthatóan 
épp úgy, mint tavaly, az idén is a legtöbb 
folyamodó már a nyáron beadja a kérvényt, 
így már az őszi tanbeszerzésre az ösztöndíjak 
nagyrészét is kiutalják.

—  Az új jegyzőtanfolyam ok három 
félévesek. A belügyminiszter rendelete értel
mében a közigazgatási tanfolyamok már ez év 
őszétől kezdődően három félévesek lesznek az 
eddigi két félév helyett. Ilyen tanfolyam Szom
bathelyen és Egerben lesz, előbbi helyen 120, 
Egerben pedig 40 hallgató részére. A tanfolya
mok hallgatóinak internátusbán kell lakniok, 
ahol lakásért, fűtésért, világításért és tisztoga
tásért 80 aranykoronát kell a beiratkozás alkal
mával fizetniök. Ellátásukról a hallgatók maguk 
gondoskodnak, viszont a tandíj az egész tan
folyamra 30 aranykorona, amelyet három egyenlő 
részletben, a félévek megkezdésekor kell fizetni. 
A pályázati kérvényeket a belügyminiszterhez 
címezve, az illetékes főispánnál kell benyújtani 
július végéig. A felvett hallgatók szept. 10-ig 
iratkozhatnak be, az előadások szept. 15-én 
kezdődnek és megszakítás nélkül három fél
évig tartanak, amely időt egyfolytában kell le
hallgatni.

— Hova drágul a b ú za? A közgaz
dasági élet leghőbb vágya: a korona stabili
zálása. A stabilizáció itt van, de azért az árak 
nem stabilizálódnak, csupán a drágaság az, 
amely állandósul. A búza néhány hét alatt 
60% -kal drágult. Az új búza ára néhány hét
tel ezelőtt 250.000 korona volt mázsánként, 
ma — 400.000 koronán felül variál. A búza 
ily rohamos drágulása elsősorban a liszt ár
emelkedését vonja maga után és ez a folyamat 
a kenyér folytonos drágulását idézi elő. A 
gabonatőzsde pedig további áremelkedéssel 
számol és 500.000 korona körül látja már a 
búzát. Megkérdeztünk két szakembert, milyen 
áralakulást látnak a közeljövőben a lisztnél és 
gabonánál. A következő felvilágosítást kaptuk: 
A búza áremelkedése mindenkor a világparitás 
felé törekszik és most, amikor a magyar búza 
elsőnek jelenik meg a világpiacon, természete
sen mindenünnen nagy érdeklődés mutatkozik 
iránta. Miután nagy eladásokat eszközölt a 
gabonapiac a külföld részére és időközben ki
derült, hogy a magyar gabonatermés nem a 
legjobban sikerült, a fedezeti vásárlások is ter
mészetesen hozzájárultak a búza gyorsabb ár
emelkedéséhez. A magyar búza áralakulása a 
külföldtől függ. Termésünk, sajnos, minőségileg 
gyenge és ez is indokolja az áremelkedést. 
Mindenesetre megközelítőleg összhangba kell 
kerülnünk az amerikai búza áralakulásaival, 
amely tudvalévőén ma öt és negyed dollár. Ez 
a szállítási költségekkel együtt Bécsben közel 
6 dollárnak felel meg és így nálunk is a kül
föld érdeklődésére a középeurópai paritásig kell 
emelkedni a búza árának.

— Fürdőruha-razzia a szegedi T isza- 
strandon. A Testnevelési Tanács szegedi cso
portja panaszt emelt a városi tanácsnál az 
államrendőrség szegedi kapitánysága ellen, 
amely egyenruhás és civilruhás rendőrökkel 
razziáltatja végig a Tisza partját és eltiltja a 
fürdéstől azokat, akiknek fürdőruhája nem a 
majdnem száz éves városi szabályrendelet 
szigorú betartásával készült. E szabályrendelet 
értelmében a rendőrök arra utasítják a regattis- 
tákat és a strandolókat, hogy térden és könyö
kön alulérő, az egész hátat és nyakat betakaró 
trikót használjanak. A Testnevelési Tanács pa
naszával tegnap foglalkozott a városi tanács 
és úgy döntött, hogy az elavult szabályrende
let hatályát felfüggeszti és erről az intézkedés
ről értesíti az államrendőrséget.

— P écsett megszűnt a borravaló. 
Pécsről jelentik: A szállodai és éttermi munká
sok keresztényszociálista szakszervezete és a 
munkaadók szervezete kollektív szerződést kö
tött, amelynek értelmében a fixfizetés és a borra
való kiküszöbölésével százalékos rendszerű java
dalmazást léptetnek életbe. E szerződés alapján 
Pécsett megszűnt a borravaló-rendszer, ami 
egyedülálló az egész országban. A kollektív 
szerződés kimondja, hogy borravalót nem sza
bad sem adni, sem elfogadni.

— Kiássák a mohácsi csata töm eg
sírjá t. Az idén Mohács mozgalmat indított, 
hogy 1926 augusztus 29-én, vagyis a mohácsi 
csata 400 éves évfordulóján országos ünnep
ségeket rendezzenek. Ez ügyben küldöttség is 
járt Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternél, 
hogy mint a Történelmi Társulat elnöke, az 
ünnepségek lebonyolítására alakult országos 
bizottság elnökségét vállalja. A kultuszminisz
ternek az ünnepséggel messzemenő történelmi 
tervei is vannak. A csata szinterén ásatásokat 
akar rendezni, amelyekhez különben történelmi 
körökben nagy reményeket fűznek. A miniszter 
Frigyes királyi herceggel már tárgyalásba is 
bocsátkozott, hogy a mohácsi csata tömeg
sírjai után uradalmán ásatásokat rendezhesse
nek. Frigyes kir. herceg a kultuszminiszter ter
vébe beleegyezett. Klebelsberg Kunó gróf külön
ben rövidesen személyesen ellátogat Mohácsra, 
hogy az ügyek iránt a helyszínen érdeklődjék.

x Poloskákat petéivel együtt házilag kiirtani 
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó, hatása 
biztos, kezelése egyszerű, minden tisztítható vele. Fő
raktár Frantsik Andor drogériájában.

Pápa, 1924. Főiskolai könyvnyomda.

Asszonyok!

Cukor nélkül
is édes, ke l l e me s  izü, 
üdí tő kávét  lehet főzni 
az olcsó és jó minőségű 
kristálycukorral is kevert

D U LSZIT
nevii kávékonzervünkből. 

M inden fű s z e re s n é l k a p h a tó !

Kőbányai P olgári Serfőző és 
Szent-lstván Tápszerművek Rtg.

Kereskedők és szövetkezetek
f i g y e l m é b e !

Torna-, tennisz- és egyéb vászon
cipők a legolcsóbban szerezhetők be 
a 25 év óta fennálló specialistánál, 
S c h a fe r  M ik sa  cégnél 

Budapest, Döbrentei-tér 4 — 6.

Értékpapírok
prompt vételét, eladását, 
tőzsd ei m egb ízások at

a legelőnyösebben bonyolítom le.

FREUND, Barossát 21. T%T

j és használt f é r f i  r u h á k

Kallósnál
tenisz nadrág 145

M egyeház-u. 3 2 . sz.

Gsaládi, J fíen g a sszo n tji és Csoport

képek, képes levelező-lapok
a legszebb kivitelben, jutányos árban,

útlevél- és igazolváng-képek
két órán belül készülnek:

Jánossg fényképész
műtermében, ögó'r, Saross-út 29. sz.
Ugyanott egg segéd, lehet nő is és egg tanuló, 
magas hetifizetéssel azonnali belépésre kerestetik.

„Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem? 
Egyszerű, csak UHU-kávéval van főzve."

Gummikabát 360000 K 
Gyermekkocsi 290000 K 
Vizm. ponyva 180000 K 
Szövetszőnyeg 50000 K
HAAS L1PÓT
Győr, Baross-út 18. — Telefon: 728.

Első Tokaji 
Cognacgyár R.-T.

G yá r: To ka j.
Központi iroda:

Budapest, VI., Frangepán-utca 12-24.

Fióktelep:
W ien, IV. Bez., Viktorgasse 16.

— Alapíttatott 1888-ban. —

Ajánlja tiszta borpárlatból készült, általánosan 
elismert legjobb minőségű hazai gyártmányát.
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