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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.

Szerkesztésértés kiadásért felelős:

Dr. Lurja Aladár
laptulajdonos.

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

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

Jegyzésre
szólítják ismét a hazafias magyar közön
séget: a külföldi kölcsön magyar részé
nek lejegyzésére. Reméljük, hogy a fel
hívásnak meg lesz ugyanaz a nagy sikere, 
amit Londonban, New-Yorkban és Ró
mában elértünk. Ha az óvatos, sőt nem
rég ellenséges külföld is bizik a feltá
madó Magyarországban, csak természe
tes, hogy saját polgárai sem vonhatják 
meg az országtól a bizalmukat.

A bizalom alapja elsősorban a magyar 
föld termő őserejébe, a magyar lélek 
csüggedetlenségébe, a magyar ipar és 
kereskedelem életképességébe, szóval a 
magunk értékébe és erejébe vetett hit. 
Az a körülmény pedig, hogy a külföld 
is hitelképeseknek tart bennünket, csak 
még acélosabbá teszi bizalmunkat és 
reménykedésünket. A szanálás nagy mun
kája megindult. A külföld segítőkezet 
nyújtott hozzá s most már csupán a 
magunk erejének megfeszítésére van szük
ség, hogy mielőbb megvalósuljanak a 
kitűzött tervek és célok.

Nem tekintve azt, hogy aki részt- 
vesz a jegyzésben, hazafias cselekedetet 
gyakorol, megállapítható a kölcsön fel
tételeiből, hogy ilyen előnyös és biztos 
tőkeelhelyezésre ritkán nyílt még alkalom, 
mint most. A külföldnek gazdasági 
erőnkbe és fejlődésünkbe vetett bizalmát 
mindenek fölött a magyar népszövetségi 
kölcsön biztos megalapozottsága és jöve
delmezősége keltette föl.

Magyarországon azonban még más, 
részben erkölcsi, részben gazdaságpoli
tikai motívumok szólanak amellett, hogy 
a kölcsönkötvények lehetően a nép széles 
rétegeiben, a kistőkések kezeiben nyer
jenek elhelyezést. Az egészséges demo
krácia elvei azt kívánják, hogy az ország 
hitelét emelő, ilyen gyümölcsöző befek
tetésben ne csak a nagytőke legyen kép
viselve, de azt is előírják, hogy minden 
jó hazafi a lehetőséghez képest kivegye 
belőle a részét. Hiszen ezúttal a nemzet 
nem áldozatot kíván tagjaitól, hanem 
tettben kifejezett hazafiságot, amely egy
úttal jó és biztos üzlet!

Családi, jYíenyasszonjii és Csoport

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

útlevél- és igazolvány-képek
két órán belül készülnek:
Jánossy fényképész

műtermében, Sgör, S aro ss-ú t 2 9 . sz.
Ugyanott egg segéd, lehet nő is és egy tanuló, 
magas hetifizetéssel azonnali belépésre kerestetik.

Az általános lefegyverzés és a 
kisebbségek védel mének kérdése 
a világpolitika két világkigyéja.
A népszövetség lefegyverzési tervezete ügyé
ben csak négy kormány foglalt állást 50 nem
zet kabinetje közül. — Szeptemberben ismét a 

népszövetség elé kerül a lefegyverzés ügye.

A békeszerződések, — mint a világ leg
több igazságtalansága — hangzatos jelszavak 
között létesültek. A két legfontosabb ilyen jel
szó tudvalévőén a világbéke biztosítása és a 
nemzetek önrendelkezési jogának tiszteletben- 
tartása volt. A világbékét az általános lefegy
verzés propagálásával, beigérésével kívánták a 
győztes hatalmak biztosítani, mig a nemze
tek önrendelkezési jogát a számtalan kis náció 
„önállósítása" révén kívánták szolgálni, bizto
sítva mindenütt a nemzeti kisebbségek auto
nómiáját. Ez a kéf szépen hangzó elv a gya
korlatban természetesen egészen másként fest, 
mint azt a legélénkebb fantáziával is elképzelni 
lehetne. Az általános lefegyverzést úgy valósí
tották meg, hogy a legyőzött államokat töké
letesen fegyvertelenné tették és kiszolgáltatták 
régi és új ellenségeiknek, mig a hatalmas álla
mok a közös préda miatt egymásra is félté
kenykedve fokozott mértékben fegyverkeznek 
ma is. Az önrendelkezési jog pedig úgy fest, 
hogy a legyőzött államok legbensőbb ügyeibe 
is beleszólnak az arra nem hivatottak is, a 
kisebbségek jogai pedig csak papiroson léteznek.

Mindkét kérdés különben állandóan sze
repel a Nemzetek Szövetségének napirendjén, 
kérdést intéztünk tehát a Magyar Külügyi Tár
saság igazgatójához, Póka-Pivny Béla dr.-hoz 
ezeknek jelen állására vonatkozóan, akitől a 
következő információkat kaptuk :

Mind a két kérdés a világpolitika tengeri 
kigyója, melyeknek nagyranövesztésén nagy 
buzgósággal fáradoztak a világháború győztes 
államai amellett, hogy látszólag minden lehetőt 
elkövetnek kiirtásukra. A Nemzetek Szövetsége, 
amikor 1919-ben megalakult, alapszabályai közé 
iktatta, hogy a világ összes nemzeteinek le 
kell fegyverkezniük. A legyőzötteket a programm 
értelmében nyomban és teljesen le is fegyve
rezték, a győztesek azonban csak fokozták a 
fegyverkezést.

A tengeri fegyverkezés korlátozását még 
csak sikerült elérni, a szárazföldi lefegyverzés 
ügyében azonban az eredmények eddig csak
nem egyenlőek a semmivel. A Nemzetek Szö
vetségében elsősorban két bizottság alakult. 
Egy úgynevezett állandó szakbizottság és egy 
ideiglenes vegyes-bizottság. Ezek a bizottságok 
minden évben újabb és újabb feladatokat kap
tak anélkül, hogy eredeti feladatukat megol
dották volna. Természetes, hogy a külön erre 
alakított bizottságok javaslatai nélkül a kérdést 
a Nemzetek Szövetsége nem is vehette érdem
leges tárgyalás alá, s így a lefegyverzés kér
dése egyre tovább húzódott. A tengeri kigyó 
növeléséhez maga a Nemzetek Szövetségének 
összülése is hozzájárult különben azzal, hogy 
új és új javaslatokat kezdett tárgyalni anélkül, 
hogy a javaslatok bármelyikében is határozott 
állást foglalt volna. Ilyen javaslatok voltak : a

Lord Fisher-féle javaslat és a Lord Róbert 
Cecil javaslata. A két legkiemelkedőbb javaslat 
közül az utóbbit tárgyalta és mérlegelte az 
egész világsajtó. A javaslat különben abban 
áll, hogy lehetőséget kíván nyújtani a nagy
hatalmaknak — különösen Franciaországnak — 
ama aggályai eloszlatására, hogy Németország 
megtámadhatja. A javaslat azt célozza, hogy a 
titkos katonai egyezmények helyett nyíltan, a 
Nemzetek Szövetsége előtt közösen szerződje
nek a hatalmak és pedig avégből, hogy a 
szerződő felek együttesen megvédjék a meg
támadott államot a támadóval szemben.

Amilyen egyszerűnek látszik azonban ez 
a feladat az első pillanatban, olyan sok 
komplikációt mutat az, mihelyst az ember a 
tervezetet §-ról §-ra próbálja vizsgálni. Két ki
emelkedő nehézségre bukkanunk : az egyik az, 
hogy kiket vegyenek be a szövetségbe. Ha t. i. 
ebbe az úgynevezett „garancia-szövetségbe" 
1—2 államot nem vesznek fel, vagy 1—2 
állam nem kíván abba belépni, az egész ter
vezet illuzóriussá válik. Erre vonatkozóan 
különben érdekes megoldást ajánlott Pékár 
Gyula, hogy t. i. egy-egy világrész kontinensé
nek minden állama kössön egy-egy ilyen szer
ződést, amelynek valamennyire ki kell terjednie. 
A másik, nem kevésbbé kényes részletkérdés az, 
hogy mikor forognak fenn a megtámadtatás 
kritériumai, melyekre a megtámadott és szö
vetségesei automatikusan megkezdhetik had
műveleteiket. A kisebb államok ebben a kér
désben azt az álláspontot képviselik, hogy ese- 
tenkint a Nemzetek Szövetségének kellene meg
állapítani, hogy ki a támadó, meit már gya
korlatból tudja mindenki, hogy milyen könnyű 
határincidenst provokálni és a szomszédos 
államra fogni, hogy ő lőtte ki az első golyót.

A Nemzetek Szövetségének szeptember 
1-én kezdődő összülése ismét foglalkozni fog 
a kérdéssel a tavalyi összülés határozata alap
ján. Az elmúlt évben különben a kérdést 
tanulmányozás végett kiadták az egyes álla
mok kormányainak. A Nemzetek Szövetségé
nek jelenleg ötven állam a tagja, a Népszö
vetséghez a lefegyverzés ügyében azonban 
eddig mindössze — négy állam kormányától 
érkezett válasz . . .  A tengeri kígyók kipusztí
tása tehát úgy látszik legfeljebb csak négy 
államnak sürgős . . .

Szép a r a n y  alkalm i vételek,

j e g y g y ű r ű k
k iárusítása.

A ran y , ezü st, brillián s b e v á ltá s  
a  leg m a g a sa b b  n ap i á ro n .

F R E U N D
é k s z e r r a k t á r ,  B a r o s s - ú t  2 1 .  s z á m .

T e le fo n  45 1 ,
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Mennyi lakbért kell fizetni augusztusban Győrött?
Lapunkban már ismertettük az augusztusi 

házbérfizetés tudnivalóit, de akkor még nem 
voltak pontosak az adatok, mert az aranyko
rona szorzószáma ismeretlen volt. Azóta a szorzó
számot 17.000-ben állapították meg s igy most 
már végleges kimutatást adhatunk a Győrött 
fizetendő házbérről.

A lakbéreket mindenkinek augusztus 5-ig

kül kell kifizetni. A lakbérrel együtt fizetendő 
a kincstári részesedés s azokban a házakban, 
ahol házmester van, a tisztabér 2 százalékát 
kitevő házmesterpénz is.

A fizetendő lakbérekre vonatkozólag olva
sóink tájékoztatására közlünk egy táblázatot, 
mely a különböző címeken fizetendő dijakat 
tartalmazza átszámítva — 17.000-es alapon —

minden értesítés vagy felszólítás bevárása nél- papirkoronára.

1917-ben fizetett 
évi bér

1917 növ.-ben 
fizetett negyed

1924 augusztus 
1-én fizetendő 

tiszta bér
Közüzemi díj 
(5 százalék)

Kincstári
részesedés Összesen

évi bér (10 százalék) (25 százalék)

80 20 34000 17000 8500 59500
100 25 42500 21250 10625 74375
120 30 51000 25500 12750 89250
140 35 59500 29750 14875 104125
200 * 50 85000 42500 21250 148750
300 75 127500 63750 31872 223125
320 80 136000 68000 34000 238000
400 100 170000 85000 42500 297500
480 120 204000 102000 51000 357000
500 125 212000 106250 53125 371875
600 150 255000 127500 63750 446250
640 160 272000 136000 68000 476000
720 180 306000 153000 76500 535500
800 200 340000 170000 85000 ’ 595000

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

Textil szakmában
lcét ügyes, önálló

kiszolgáló
------ kerestetik ------

Steiner Károly és Társa céghez Siófok
Rövid* és cipőáru ismerettel bírók előnyben. 

Ajánlatokat fényképmelléklettel.

H I 1 1 E K .
— A felekezeti középiskolai lanárok 

állam segélye. A hivatalos lap közli a kultusz- 
és pénzügyminiszter együttes rendeletét a nem 
állami középiskolai tanszemélyzet fizetéskiegé
szítő állami segélyének újabb megállapításáról. 
A szerzetes tanárok eszerint a IX. és X. fizetési 
osztályok harmadik fokozatára nézve megálla
pított fizetés 50 százalékát továbbra is kapják, 
a többi szerzetes tanerők 1924 július 1-től 
visszamenően fejenként évi egy aranykoronát 
kapnak.

— Olcsóbb lett a vasút. Julius hó 1 én 
lépett életbe a vasutakon az aranykorona alap
ján való számítás. A legújabb rendelet szerint 
az aranykorona számításánál augusztus hó 1-től 
kezdve 17.000 szorzószámot használják s ezen 
a réven olcsóbb lett az utazás. így augusztus 
hó 1 -étöl kezdve további intézkedésig a gyors
vonat az 1—40 kilométer távolságig 56.100, a
II. osztály 42.500, a III. osztály pedig 30.600 
korona. A leghosszabb kilométertávolság 491 — 
500-ig, az I. osztály 460,700, a II. osztály 
345.100, a III. osztály 253.300 lesz. A személy- 
vonatokon a legkisebb távolságig, 1—5 kilo
méterig, 1. osztály 5100, II. osztály 3400, III. 
osztály 1700 korona. A legmesszebb távolság, 
4 9 1 -5 0 0  kilométerig, I. osztály 287.300, II. 
osztály 173.400, III. osztály 115.600 korona. 
Augusztus hó 1 - étöl kezdve a magyar királyi 
Államvasutakra szóló féléves rendes bérletjegyek 
árai a következő összegben állapíttattak meg: 
Az I. osztályú 17,204,000, II. osztályú 13,430.000,
III. osztályú 8,874.000. Kiállítási illeték jegyen
ként 150  aranykoronának megfelelő 25 500 
papirkorona.

— Az am erikai m unkásság ragasz
kodik a bevándorlási törvény m egtartásá
hoz. A washingtoni szervezett amerikai mun
kásság új programniot jelölt ki az őszi elnök- 
választási kampány idejére. A programm főbb 
pontjai a következők: 1. A szervezett munkás
ság ipari és gazdasági kérdésekben közvetlen 
kapcsolatot kivan maga és a munkaadók között 
politikai közbenjárók nélkül. 2. A munkásság 
sem a kormánytól, sem a törvényhozástól nem 
kíván szívességet, de az igazság elvének alkal
mazásához ragaszkodik. 3. Követeli a közéletbe^ 
a tisztesség elvének alkalmazását. 4. Ragasz
kodik a bevándorlási törvény szigorú betartá
sához. 5. Követelik a gyermekmunka megszün
tetését. 6. A szervezkedési jog biztosítását és 
végül 7. a prohibiciós törvény liberális szel
lemben való módosítását.

x A Vasgyáros teljes szövege, a magyar 
szerzők készülő új darabjai, Szamosi Elza regénye, 
Árvácska kirándult a zöldbe, intervju Keleti Juliskával, 
Harmalh Imre vicclapja, Erdős René lelki Útmutatója, 
Korzó szépe, Valentino naplója, abbaziai riport, sport
szenzációk, autó, divat, kotta a Színházi Élet új szá
ntában, melynek ára 8000 K. Kiadóhivatal Budapest, 
Erzsébet-körút 29.

— M egjelent a köztisztviselők lakbér- 
rendelete. A hivatalos lap közli a kormány 
rendeletét, amely a közalkalmazottak lakbérét 
szabályozza 1924 aug. 1-től 1925 jul. 31-ig. 
Hat lakáspénzosztályt különböztet meg a ren
delet és Győr városa a II. osztályba tartozik.

Pápa, 1924. Főiskolai könyvnyomda.

Uj és használt f é r f i  r u h á k

K allósnál
tenisz n a d r á g U5 . W

M egyeház-u. 3 2 . sz.

V i d é k e k e n
ahol nincs jó ivóvíz, a mezei 
munkáknál, de utazásoknál 
is, vigye magával — hidegen 

vagy melegen —

D U L S Z I T
nevű kristálycukorral is éde
sített kávékonzervünket. — 
V é r h a s , h a s t í f u s z  fel
lépése igy könnyen m eg

akadályozható.

Gyártja: a Kőbányai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszerművek Rt.

Legfinomabb gyapjufonalak festve és nyersen.

Pamutfonál és Cérnaipar Rt.
Budapest, VII., H ársfa-utca 1. eó-w!

„Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem? 
Egyszerű, csak UHU-kávéva! van főzve.11

Gummikabát 560000 K 
Gyermekkocsi 290000 K 
Vizm. ponyva 180000 K 
Szövetszőnyeg 50000 K
HAAS LIPÓT
Győr, Baross-út 18. —  Telefon: 728.

Első Tokaji 
Cognacgyár R.-T.

G yá r: To k a j.
Központi iroda:

Budapest, VI., Frangepán-utca 12-24.

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

— Alapittátott 1888-ban. —

' é t
Ajánlja tiszta borpárlatból készült, általánosan 
elismert legjobb minőségű hazai gyártmányát.
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