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Megjelenik — egyenlőre — minden hétfőn délután 
Előfizetés negyedévre: 42,(KM) korona.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

D r. L U R JA  ALADÁR.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Győr, líaross-ut 30. szám. — Telefon 329.

Az urnák előtt
ma és holnap Győr I. kerületé
nek választó polgársága bizony
ságot fog nyújtani arról, hogy 
a kerület mandátumáért küzde
lembe vitt három név: három
féle programm hívei joggal hi- 
vatkoztak-e a polgárság mögöt
tük való tömörülésére, vagy pe
dig üres, fővárosi lapokban el
helyezett reklamszerü frázisok 
révén (amelyeknek való értékét 
egyedül a győriek hivatottak el
bírálni !) iparkodtak a választásba 
belevitt elvi jelszóknak híveket 
nyerni.

Egy demokrata, polgári prog- 
rammot valló, a v á r o s i  pol
gárság érdekeit képviselő jelöl
tet láttunk volna szívesen a 
blokk részéről támogatva Győr 
legitimista közönsége előtt. Ve
lünk együtt kiábrándult a győri 
közönség jó része is a blokk
jelöltségből, látva azokat a bizo
nyos politikai célokat szolgáló 
taktikázásokat, amelyeknek kö
vetkezménye az lett, hogy bele
dobtak a választási küzdelembe 
két blokkjelölt nevet és ezekből 
az egyik: dr. Vámbéry Rusztem 
jelölt maradt, anélkül, hogy a 
helybeli szociáldemokrata szak- 
szervezeten kiviil a polgárság 
erről tudomást is szerzett volna, 
mielőtt a fővárosi lapokban 
(először a Népszavában) olvasta, 
hogy ki a blokk jelöltje Győrött. 
Azzal édeskeveset törődött Rup- 
pert pártelnök, hogy Győrött a 
Ruppert-féle Kossuth-pártnak ab- 
solut talaja nincsen; nem hisz- 
szíik, hogy egy tucatnyi tagja 
volna a pártnak, mindössze arra 
baziroíták a jelölést, hogy a 
súlyos gazdasági viszonyok ha
tása alatt ellenzéki hangulatú

kereskedők és iparosok egy 
része rá fog szavazni az ellen
zéki blokkjelöltre. Hogy a tár
gyilagos szemlélő ezt helyesen 
igy látja, igazolni fogja az első 
választás szavazataránya, amely 
második helyre fogja juttatni 
dr. Vámbéry nevét.

Véleményünk szerint ugyanis 
a Bárczy-féle fajvédő-jelölt mö
gött oly kicsi tábor sorakozik, 
amely kétségtelenné teszi, hogy 
a pótválasztásból kimarad a 
jelöltjük. Kurzusbeli ellenzéki 
jelszavakat hangoztatni, emellett 
a kormány politikáját támogatni, 
sőt a „hivatalos" jelölti minő
ségért kilincselni, oly naiv poli
tikai iskolázottságra vall, hogy 
azzal választási küzdelembe bele
menni városi polgárság előtt 
(faluhelyen talán még több ki
látás volna, bárha ott is kinyíl
tak már a szemek!), —  igazán 
nem számíthat komoly számba- 
vevésre az esély mérlegelésénél.

Nos, ezek után pótválasztás 
dönti el dr. Németh Károly és 
dr. Vámbéry Rusztem között a 
polgárság többségének állásfog
lalását. Mi ugyan határozottan 
túlzottnak tartjuk a Németh-párt 
vezetőinek azt a reményét, hogy 
jelöltjük már az első szavazás
nál megkapja az abszolút több
séget (amihez véleményünk sze
rint circa 2300 szavazat fog 
kelleni), —  azonban a pótvá
lasztásnál a polgárság megnyi
latkozó hangulata okvetlen Né
meth Károlyt fogja mandátum
hoz juttatni egy sajnálatos kö
rülmény kapcsán: egy európai 
hirü jogtudósunkat, dr. Vámbéry 
Rusztemet az ő jóhiszeműsége 
révén belevitték egy kilátástalan

választási küzdelembe, a biztos 
bukásba. A felelősség érte sen
kit sem fog terhelni, mert hisz 
a polgárság köréből Győrött 
senki nem akadt, aki nevét ehez 
adta volna, egyedül Kántor Leó 
puskaműves-iparos volt az, aki 
a jelölő gyűléseken, mert más 
senki nem akadt —  mondotta 
ő maga —  vállalta az elnöki 
megnyitót, a többit: ajánlást, 
fölkérést a győri polgárság ré
széről és nevében elvégezték a 
Budapestről lerándult Kossuth- 
párti és szociáldemokrata kép
viselők.

Megengedjük, hogy az ő ré
szükről e választási küzdelem 
mindenesetre alkalmas politikai 
propaganda-eszköz a Kossuth- 
párti elveknek és dr. Vámbéry 
Rusztem is, mint a párt lelkes 
hive, esetleg a biztos bukás 
tudatával is vállalta éppen a 
propaganda szempontjából a je
lölést és a választási agitáció 
lefolytatását, —  azonban Győ
rött mindazon polgárok, akik a 
tudást a politikától mentesen, 
tisztelik és becsülik, sajnálják e 
szerep vitelébe belevinni egy 
dr. Vámbéry Rusztem nevet!

A magyar ipar 
és a hitelválság.

Irta: Mihályfy Dezső, 
a Magyar Vasművek és Gépgyárak Orsz.

Egyesületének igazgatója.

A magyar ipar válságos napokat 
él. Ezekből a válságos napokból 
sajnos a vas- és fémdolgozó ipar 
is kiveszi a részét. A munkáslét
számnak alig egy évet meghaladó 
idő alatt 50.284-ről 37.447-re való 
csökkenése mutatja a legjobban, 
hogy a gépipar beteg. Ha számba- 
vesszük az üzemi időredukciót is, 
amely sok esetben sajnos elég je
lentékeny, a vas- és fémfeldolgozó

ipar redukcióját a legjobb foglal
koztatáshoz viszonyítottan 27.5%- 
osnak mondhatjuk. Egy olyan 
redukció, amelynek kihatása még 
egyelőre beláthatatlan.

Érdekes, hogy a redukcióban nem 
minden ipar és nem minden válla
lat osztozik egyformán. Vannak 
iparágak, amelyek még elég jól 
bírják a mai nehéz gazdasági vi
szonyokat is. Vannak vállalatok, 
amelyek még úgyszólván teljes 
létszámmal dolgoznak, sőt ismerünk 
olyan 1—2 vállalatot is, amely 
munkásokat felvesz. Ez azonban 
senkit so ejtsen tévedésbe, a fenti 
számok az egész vas- és fémfeldol
gozó iparra vonatkoznak és mint 
a lázhőmérő higanya, igazolják a 
betegséget.

Sajnos ez a betegség nagyobb, 
mint a hogy azt a hőmérő mutatja. 
A gyárak nem hajtották végre az 
üzemi időredukciót abban a mér
tékben, mint ahogy erre szükség 
lett volna. Tartanak nevezetesen 
attól, hogy az alaposabb és a kö
rülményeknek inkább megfelelő 
redukció folytán elvesztenék mun
kásanyaguknak azt az értékesebb 
részét, amelyhez feltétlenül ragasz
kodnak kell a jobb jövő reményében.

A válság okai között legelsőnek 
még mindig a hitelkérdést kell meg
említenünk. Szó sem lehet arról, 
hogy a magyar ipar eredménnyel 
versenyezzen a külfölddel akkor, 
ha a legtöbb esetben 3—4-szer oly 
magas kamatterhekkel kell szá
molnia, mint a külföldi konkurrens 
vállalatoknak.
• A drága hitel a termelést drágítja, 
—  drágább eladási árak kialakulá
sára vezet, —  ezek a rendelések 
elmaradását vonják maguk után, a 
rendelések csökkenése pedig a ter
meléshez viszonyítottan a regie- 
költségek emelkedését vonja maga 
után, ez pedig újabb drágulásra 
vezet.

Egy circulus viciosus, amelynek 
ha nincsen vége, amelyet ha vala
hol meg nem lehet állítani, csak 
a romlásba vezethet.

A hitelválság ma már annyira 
terjedt, hogy annak egyes követ
kezményei ma már kritikusabban

A Kioszk Rádió-szalonjában
minden kedden, szerdán és csütörtökön e s t e  k e d é l y e s

K I T Ű N Ő  T I S Z T E L E T T E L :  K E L L E R  G Á B O R , kávés.

tea-estély!
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terhelik az ipart, mint maga a ki
induló ok: a hitel drágasága. Ma 
az ipari vállalatoknak a legtöbb 
bajuk abból származik, bog)' a 
rendelők nem fizetnek. Emlékez
zünk vissza, hogy mégnem is olyan 
régen, mihelyt a korona stabilizá
lódni kezdett és az iizlettelenség 
első. nyomai jelentkeztek, az volt 
kereskedelfni és ipari körökben a 
jelszó: visszatérni a hitelezésben a 
békeállapotokra, a forgalm at ha 
kell hitelezés árán is fen ta rta n i!  
Mindenki boldog volt, ha eladhatot, 
nem törődött azzal, hogy az eladás 
rüvidebb-hosszabb lejáratú váltó! 
alapján történt. Arra pedig, hogy ! 
az akkor még jó váltókból a rossz ! 
gazdasági viszonyok között egyszer ; 
még nagyon rossz váltók is lehet- I s/(„n|e 
nek, nem mindenki gondolt. Ma i 
persze az a vállalat, amelynek teg-

varos n i n i
Közel egy éve annak, hogy a

pápai kereskedők és iparosok rneg- 
inditották a győri kereskedelmi és 
iparkamara utján a pápai m. kir. 
fővámhivatali kirendeltség felállí
tását célzó akciójukat. —  A győri 
kereskedelmi és iparkamara ezen 
akció megindítása óta állandóan fel
színen tartotta ezen kérdést mind
addig, amig e héten az akció ked
vező befejezését célzó helyszíni 
szemle rneg nem tartatott. A pápai 
kereskedőket és iparosokat, de ezen
kívül közvetett módon nemcsak a 
pápai összes lakosságot, hanem az 
egész Veszprémvármegye lakos
ságát igen közelről érintő helyszíni 

e héten Pápán megtörtént, 
mely alkalommal a in. kir. fővám- 

,, . ,* D' I igazgató képviseletében dr. Nagy
1 ’ József pénzügyi titkár, a budapesti

amely hiába mutatta be kommiten 
seinek a számlákat és a lejáró vál
tókat, szintén nehézségek közé kerül 
holnap szintén nem fog tudni fizetni. 
Egy iáncolat, amely hova-tovább 
érinteni fogja a magyar ipar és 
kereskedelemnek minden tényezőjét.

Ezen a helyzetben csak a hitel- 
kérdés megoldása segíthet. Minden 
egyéb bajnak a kutforrása a hitel 
drágasága, minden egyéb bajosak 
tünet és nem a betegség forrása. 
A helyzet pedig éppen azért súlyos, 
mert ennek a kérdésnek a megol
dása nem egyszerű. A dolog úgy 
áll, mint ahogy azt a magyar ér
dekek képviselői Genfben kijelen
tették, Magyarország forgótőkéjét 
elnyelte a hadikölcsön, elnyelte az 
ország területének* V3-ra történt 
csonkulása, elnyelte a tőzsde,' úgy 
hogy ma Oson karnagy arország még 
viszonylag is sokkal kisebb tőkék 
felett rendelkezik, mint valaha.

A külföld bizalma pedig egy-két 
kivételes esettől eltekintve, a leg
ritkábban nyerhető meg. Nem is 
csoda, hiszen Középeurópa politikai 
és gazdasági viszonyait Trianon 
nem rendezte, azokat meg nem 
oldotta, ezek az államok még foly
tonos forrásban vannak, — ki tudja, 
hogy mikor és hogyan áll elő az 
az egyensulyhelyzet, amely minden 
zavarra megoldást hoz.

Ezért kell minden magyar ténye
zőnek a hitel megoldására össze
fogni.

F ő v á ro s i  sz ín h á z a k  m ű so ra .
Renaissance S z ín h á z :  Hétfőn, ked-

j m. kir. államvasutak igazgatósága 
í képviseletében Tamás Ferenc máv. 
j felügyelő és Nirnsee Gyula máv. 
titkár, a győri kereskedelmi és ipar- 

; kamara képviseletében dr. Karikó j 
; Imre kereskedelmi és iparkamarai 1 
titkár, a szombathelyi magyar ál- : 

i lamvasutak üzletvezetősége kép-1 
' viseletében Mendlich Béla máv.' 
i felügyelő, a celldömölki máv. ősz- í 
I tálymérnökség képviseletében Via- I 
j esek Dezső máv. mérnök, Pápa r. j 
t. város képviseletében Tenczl inger 

| József polgármester, dr. Uzonyi 
i Kálmán jogügyi tanácsos és Geba 
j  András műszaki tanácsos, a pápai 
, ipartestület képviseletében Haj- 
j nóczky Béla ipartestületi elnök és 
j Böhm Samu előljárósági tag, vala- 
! mint Csoknyai Károly városi fő- 
| jegyző, iparhatósági biztos, végül 
a kereskedők képviseletében Kölni 
Miksa Mihály stb. vettek részt.

A helyszíni szemle tárgyalásá
nak megkezdése alkalmával Tencz- 
linger József Pápa r. t. város pol
gármestere adta elő a vidéki kikül
dötteknek a pápai kereskedőknek 
és iparosoknak, továbbá Pápa r. t. 
város összlakosságának azon régi 
óhaját, miszerint Pápán egy m. kir. 
fő vámhivatali kirendeltség létesit- 
tessék.

Dr. Karikó Imre győri kereske
delmi és iparkamarai titkár a pápai 
kereskedők, iparosok és gyárosok 
képviseletében csatlakozott a pol
gármester által már előadott kére
lemhez és meggyőző érvekkel igye
kezett a máv. vidéki kiküldötteit 
engedékenységre birni, mert tudva-

érdeke és nem is kívánja, hogy a 
saját helyiségeiben idegen bérlők 
helyezkedjenek el.

Mivel a helyszíni szemle alkal
mával megállapítást nyert hivata
losan, hogy a pápai m. kir. fővám
hivatali kirendeltség hivatalos he
lyisége céljaira, továbbá a pápai 
vámkirendeltség tisztviselőinek és 
alkalmazottainak lakásai céljaira 
megfelelő helyiségek állanak ren
delkezésre, mely helyiségek folyó 
évi május hó 1-ig feltétlenül ren
delkezésre is állanak. A pápai hely
színi szemlén résztvett kiküldöttek, 
továbbá a pápai kereskedő, iparos 
és gyáros érdekeltség kiküldöttei 
azzal a megnyugvással távoztak, 
hogy a pápaiak által hosszú idő 
óta állandóan kívánt pápai vám
kirendeltség felállítása elé immár 
semmi akadály nem hárul és így 
a közérdek által is nagyon kívá
natos pápai m. kir. fő vámhivatali 
kirendeltség folyó évi május hó 
1-ig feltétlenül fel fog állíttatni.

II kisipari bitéi imájára kiskores- 
i l i l e  van hí

tökön és pénteken : Árnyhalász (uj be
tanulással. Szombaton: Őszi szerelem. 
Vasárnap d. u.: Szeretni, este: Őszi 
szerelem.

Nem zeti Royal Orfeum  áprilisi 
műsora: O k i t o, a kínai bűvészet nagy
mestere, 6 bűvészgeneráció egyetlen 
élő leszármazottja, titokzatos golyójá
val és megfejthetetlen kacsa rejtélyével. 
A»2 D o r m o n d e s ,  a világ legmulat
ságosabb kerékpárosai. — R y s t o r i 
és partnere, excentrikus hegedűművé
szek. — O s - K a - M a n ,  indián bari
tonista. — R i t t e r é s  K n a p p é  mu
latságos erőzaonglőrök. — R o c h e z, 
híres majomszinháza és mindezeken 
felül 5 kitűnő nemzetközi artista szám.

den és szerdán: Őszi szerelem. C sütör-: levőleg az igényelt gabonaraktár
közel tiz éve áll használaton kívül, 
viszont a pápai nagyfokú lakás
hiány miatt csak ez az egyetlen 
mód van arra, hogy a pápai vám
hivatali kirendeltség mielőbb fel
állítható legyen.

Tamás Ferenc máv. felügyelő a 
budapesti m. kir. államvasutak igaz
gatóságának kiküldöttje válaszában 
közölte, hogy a máv. igazgatóság 
csak a legszükségesebb esetekben 
adja bérbe helyiségeit, mert külö
nösen mióta a máv. kereskedelmi 
vállalattá alakult: a mávnak nem

(> hónapos hiteleket folyósítson a 
Pénziutézeti Központ.

„A Győri Ujság“ hónapokon ke
resztül rámutatott arra a lehetetlen 
helyzetre, hogy a pénzügyi kor
mányzat milyen mostohán bánik a 
kereskedelemmel a hitelnyújtás te
rén. Minden foglalkozási ág hitel
igényei bizonyos mértékben kielé
gítést nyertek, egyedül csak a ke
reskedelem volt mostohagyermeke 
a kormánynak, ugyanaz a keres
kedelem, amely a közterhekből 
olyan súlyosan vette ki a maga 
részét és mai válságát nagyrész- 
ben erre a körülményre vezetheti 
vissza.

Az ipari hiteleket úgy ahogy a 
Nemzeti Bank és az iparvállalato
kat alimentáló nagybankok bizto
sították. A kormánynak arra is 
volt gondja, hogy a Pénzintézeti 
Központ, illetve a Budapesti Kis
ipari Hitelszövetkezet utján inilliár- 
dokat bocsásson a kisipar hitel- 
szükségletének biztosítására és most 
folynak a döntő tárgyalások a mező- 
gazdasági hitel rendezésének kér
désében is. Vagyis mindenről hal
lottuk, csak a kereskedelmi hitel 
biztosításáról nem, holott közis
mert, hogy a magyar kereskedelem 
volt, amely a mai súlyos gazdasági 
helyzetben az igénybevett kölcsön
összegek után az összes termelési 
ágak közül a legmagasabb és még

SZÁLLÓ I
BUDAPEST.

Minden modern kényelemmel pK 
berendezett elsőrendű szálloda iS i

yte Szobák fűtéssel 5 0 . 0 0 0  K- 
í j "  tói. T e l je s  p e n s ió  1 3 0 .0 0 0  
f§4 :: k o ro n á tó l. :: ijgí
*!* Étteremben ifj. B E R K E S  B É L A  
^  muzsikál A M E R I C A N  B A R .

rónától.
A jó  sz e m ü v e g

C H N U P ,

oki. l á ts z e r é s z

Győr, Arany J . -u .  25.

Szemüvegek a legegyszerűbbtől 
a legfinomabb kivitelig.

r o y a l f

nagyszálloda 
Budapest

Szobáink városi és 
interurban telefon be
rendezése elkészült.

Fürdőszobás, hideg- 
melegvizes és szeré
nyebb olcsóbb szobák

j Földbirtokosok, gyár
ig iparosok, nagykeres

ő i  kedők találkozó helye.

$ « * í*» » *# * í# # * * » * * í*# # *« » # « « *

s m agái
£ Budapest, V ll. Doliány-u. 84-.

A/, ország legrégibb és legismertebb előkészítő 
Intézete. A legjobb sikerrel készít elő közép- 
Iskolát ningánrizsgákra, érettségire vidékieket 
Is. Részletfizetést kedvezőién . Teljes iinyagi 
felelősség. — — Telefon J .  1 2 4 -4 7 .

**
*»*»»
»«
*

IRODABEREIÍDEZÉSEK
NAGY és VÉRTES r.-t.

BUDAPEST, Y. Arany János-u. *20. 
Redőnyös ÍRÓASZTALOK hitelre Is! 

Képes árjegyzék ingyen!

*  Halcsontnélküli 
}  haskötőkéi, gummi-fflzőket

teljesem halcsont nélkül ju tán yos árb an  
A k észít  kitűnő divatos szabászattal :-: :-:

1  GOLDSTEIH BER TA  BARÖSMJT Z.
Ül E ls ő  dunántúli m ellfüző különlegességi m ű term e.
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írni is 24—26°/o között mozgó ka-1 gazdasági krízisnek tovább mélyü- 
matot kénytelen űzetni szemben a lését, komolyan foglalkozzék az 
12°/o-os bankrátával.

Ez a helyzet az óriási közterhe
ken és a fogyasztói krízisen felül 
legnagyobb mértékben segítette elő 
a kereskedelemnek mai válságos 
helyzetét, úgy hogy igazán most 

•már itt az utolsó óra arra, hogy a 
kormány, ha nem akarja ennek a

olcsó kereskedelmi hitelek biztosí
tásának kérdésével. A kereskedők 
a kisipari hitelek folyósításának 
mintájára úgy képzelik a dolgot, 
hogy ugyancsak a Pénzintézeti 
Központ folyósítsa özeket a hathó
napos kereskedői hiteleket is.

A tomkrfflót leszállították 11 százalékra,
enyhülés várható a hitelélet terén.

A N.emzeti Ránk főtanácsa az 
üzletvezetőség javaslatára elhatá
rozta, hogy március 27-től kezdve a 
váltóieszámitolási kamatlábat 12‘5 
százalékról 11 százalékra, a kézi
zálog ellenében nyújtott kölcsönök 
kamatlábát 13'5 százalékról 12 szá
zalékra szállítják le.

A Nemzeti Banknak ezt a lépé
sét már hosszabb idő óta várja a 
pénzügyi és kereskedelmi világ. A 
bankok az elviselhetetlenül magas 
kamattételek indokolásában min
denkor a bankrátára hivatkoztak 
és ennek következtében a betéti 
kamatlábat sem tudták leszállítani, 
ami viszont azzal járt, hogy a ie 
számolási kamatlábat a viszonyok 
változása dacára kénytelenek voltak 
tartani. A Nemzeti Bank mai ka- 
matlábleszállitása maga után fogja 
vonni a Pénzintézeti Központ le 
számitolási kamatfeltételeinek í 
csökkenését másfél százalékkal és 
kétségtelen, hogy a bankok hitel 
feltételeinek megállapítható szerve, 
az úgynevezett kondiciókartel szin
tén megfelelő mértékben fogja csök
kenteni kamattételeit.

Remélni lehel, hogy a hitelválság, 
amely hónapok óta fojtogatja az 
ipart és a kereskedelmet, a bank
ráta leszállítása után lényegesen 
enyhülni fog. Az alacsony koszt

kamatok a kosztüzletet már eddig 
is úgyszólván teljesen megszüntet
ték, most pedig a bankráta újabb 
leszállításával teljesen ki fogják 
törölni a hiteléletből ezt az inflációs

nehéz milliókra menő segélyeket, 
mindenesetre e két város: Sopron 
és Szombathely idekapcsolásával 
remélhetőleg a város vezetősége 
föl fog hagyni eddigi álláspontjá
val* hogy a közönséget csak elné
zésre és ne a kritikára vegye rá 
és hogy a több tízmilliós városi 
segélyek a színtársulat nívójának 
az emelésére és csakis erre adassa
nak ki, minden másnemű tekinte
tek mellőzésével.

Hogy e két idecsatolt város ter
mészetszerűleg a jövőben szintén 
bele akar szólni a színigazgató 
megválasztásába, az magától érte
tődik. —  .Ez mindenesetre ellen
súlyozni fogja még pedig jótéko
nyan az eddigi úgynevezett hiva
talos győri álláspontot, amely főleg 
és első sorban-azt tartotta irány-

csökevényt és ennek az a jótékony 
hatása feltétlenül meg lesz, hogy 
az elhelyezkedést kereső nagy, sza
bad tőkék ismét kénytelenek lesz
nek útjukat a bankokhoz venni ős 
igy alkalmasint a betétállomány 
nagy növekedésére fog vezetni a 
kamatláb leszállítása- A bankok 
egyébként is már hetek óta várták 
a bankráta leszállítását, mert a be
téteket csak azzal a klauzulával 
fogadták el, hogyha a Nemzeti 
Bank leszállítja a kamatlábat, a be
tétkamat is automatikusan csökken.

A bankráta leszállítása egyben 
azt is jelenti, hogy a Nemzeti Bank 
a devizaforgalom felszabadítására 
nem gondol. A devizaforgalmi meg
kötöttségek megszüntetése ugyanis 
bizonyos tekintetben junktimban j 
van a bankrátával, mert amikor a j 
Jegybank a deviza- és valutaüzle- j 
lek terén behozza a szabadforgal- I 
mát, a korona védelmének úgy- | 
szólván egyetlen eszköze a bank- j 
kamatláb marad. Egyidőben leszál- j 
Utáni a bankrátát és szabaddá tenni | 
a devizaforgalmat, a Nemzeti Bank J 
nem tartja megengedhetőnek.

adónak, hogy a győri szinigazga- 
tás valahogy rossz üzleti vállalko
zás ne legyen. Ez is mindenesetre 
szempont, de a közönség érdeké
ben inkább csak másodrendű, mert 
amikor a közönség egyrészt magas 
helyárakkal járul hozzá a szintár-
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szabadna áldozni, mindenekfelett 
pedig sohasem engedünk a magyar 
sovinizmusból. Minden embernek 
csak egy istene és egy hazája van.

A polgári osztály megférhet a 
békében dolgozó és bőkében élő 
munkásosztály mellett. A  polgár
ságnak összefogni, szervezkedni 
kell és egy teljesen fegyelmezett, 
egyöntetű testületet alkotni, mely 
távol áll minden politikától és tisz
tán az igazi nemzeti érdekek a 
magyarság és a magyar nemzeti 
eszme védelmére alkot frontot és 
áll rajvonalba: nem harcba, hanem 
ha kell, harcrakészen.

A Polgári párt álljon távol min
den politikától, felekezetiségtől, 
kereseti válaszfaltól, előtte csak 
egy szent cél lebegjen: visszavivni 
a régi, boldog, gazdag, hatalmas 
Magyarországot, N agy-Magyaror- 
szágot és útját állni minden olyan 
mozgalomnak, mely még egyszer 
októberhez vagy a kommünhez 
vezethetne.

A sygrl színház sorra.
U.j kerületi beosztás. — Kik választ
ják meg jövőben a színigazgatót?

A kultuszminiszter rendelete sze
rint a jövőben a győri szinikerület- 
hez Sopron és Szombathely városok 
csatoltattak, ami által Győr szini- 
évadainak nívója remélhetőleg csak 
emelkedni fog, tekintettel a kerü
lethez csatolt két város, közönsé
gének kulturnivójára.

A jóakarata kritika eddig a győri 
színtársulatokkal szemben mindig 
az elnézés álláspontjára helyezke
dett, indokul hozván fel — bár a 
közönség hátrányára —  a győri 
színház kicsi befogadóképességét,
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amely nem nyújt fedezetet Győr 
kulturnivójának megfelelő színtár
sulat összeállításához. Igaz ugyan, 
hogy a közönség, amely a magas, 
már a fővárosi színházakénál is 
magasabb helyárakat megfizeti, jog
gal elvárhatna kifogástalan össze
állítást a (lásd az idei drámai tár
sulatot!) társulattól gonddal beta
nított előadásokat, különösen akkor, 
amikor e célra  utalja ki a város 
a közönség súlyos adótételeiből a

sulat föntartásához, másrészt ugyan
annak a közönségnek adóterheiből 
kölön még hatalmas összegű mil
liókkal a színigazgatót is támogatja, 
joggal igényelheti az ő érdekeinek 
a szem előtt tartását is, hogy ne 
mondjuk, joggal igényelhetné, hogy 
csakis és elsősorban ezt!

Polgári párt
gondolata száll a levegőben, Pol
gári párt szervezkedéséről beszél
getnek uton-utfélen. Polgári párt! 
Régen meg kellett volna már al
kotni, hiszen, ha az októberi moz
galom vagy a szovjet-veszedelem 
szervezetten találta volna a polgári 
társadalmat, akkor Magyarország 
talán nem hullott volna szét.

A munkások ereje csakis erős 
szervezettségükben rejlik. A ma
gyar polgári osztályban van szociá
lis érzék, van demokrata érzés, de 
nem akar szociáldemokrata lenni, 
mert ez nem felel meg a magyar 
temperamentumnak, a magyar köz- 
szelfemnek. A magyar ember meg
becsüli a munkát és a munkást, de 
sohasem fogja elismerni, hogy vala
mely osztály érdekeit a nemzeté 
fölé lehetne helyezni. — Sohasem 
fogja elismerni, hogy a munkások 
érdekében a nemzet érdekeit fel

Hirdessünk
a

„Győri Ujság“-ban

Autó-, motorok-, kerékpár- 
alkatrészek, felszerelések ^  

Michelin Pneumatik

AUTOMOBIL és PNEUMATIK RT.
B U D A P E S T ,  V I .  J Ó K A I - T É R  5.

I á i !
Csónaképítéshez vörösréz- és 
ónozott szög, tárcsa, villa, villa
tartó, ülés és üléskerék, réz- és 
ónozott csavar, keréksin, láb
tartó, lábcsavar, lapát, hajó- 
iszkába, kov. szeg, lakk stb., 

legolcsóbban beszerezhető:

RÓTH MÓR ÚJPEST,
Árpád-ütés Kemény Gusztáv-u.sarok

-  Telefon 135-74. —

H a  Budapestre jön, most olcsón vásárolhat husvétra
HÉL Női- férfiruhaszöveteketS T E M I  J Ó Z S E F
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Vászon-, selyem- és mosóárukat 
Rí, Női-, férfi- és gyermekfehérnemüket
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egy, legfeljebb két számon át 
nélkülözni lesz kénytelen olvasó- 
közönségünk. Ugyanis tervbe 
vettük e rovatunk teljes átfor
málását, amely az eddigi hiva
talos sportrovat helyett

egy független, tárgyilagosan 
kritizáló sportrovatot

fog eredményezni. Nem felelhet 
meg a sportszerű igényeknek 
az eddigi metódus, amely csak 
a hivatalos sporttényezők szája- 
ize szerinti közleményeket jut
tatta a nyilvánosság elé, holott 
maguk e hivatalos tényezők 
sem kritikán felül állók, sőt ép
pen a sportszerűség kívánja 
meg, hogy a kritika hangja 
mindenkivel szemben egyfor
mán, természetesen: tárgyilago
san megnyilvánulhasson.

A legszebb ambíció és a sport 
iránti lelkesedés vezérelte ama 
sportférfiakat: H e r c z f e l d  Pál 
birótestületi ügyvezető alelnök 
és M ii 11 e r kerületi főtitkár 
urakat, akik eddig is hálára kö
telező készséggel állottak itt is 
a sport szolgálatában, azonban 
a közönség igényének kialaku
lásával egy

független, kritizáló sportrovat

iránt, tervbe vettük e rovatnak 
teljes önállósítását minden hi
vatalos tényezőktől a. függet
lenség és elfogulatlanság érde
kében.

E nemű tervünk keresztül
vitele még egy igen jelentős újí
tást is életre fog kelteni, neve
zetesen a megfelelő tudósitói 
gárda megszervezésével

hétfő hajnali megjelenést
tervezünk úgy, hogy a legtávo
labbi vidéken is a hétfői napon 
sportbarátaink megkapják az ő 
független, tárgyilagosan kritizáló 
sportlapjukat.

Addig is kérjük olvasóink 
szives türelmét.

H Í R E K .

— A kedvezményes vasúti jegyek. 
Nagy elégetlenséget keltett a köz
ségi jegyzők körében annak idején 
azon elhatározás, amellyel 1924. 
január 1-től kezdődőleg a jegyzők 
családtagjaitól, a nyugdíjasoktól és 
ezek családtagjaitól elvonták a 
vasúti utazási kedvezményeket. Ez 
az elégedetlenség ma sem csilla
podott le, mert a jegyzők azon a 
— teljesen jogos — állásponton 
vannak, hogy éppen az ő család

tagjaik és nyugdíjasaik valamennyi 
tisztviselői kategória között leg- 

i inkább jogosultak az utazási ked
vezményekre, mert hivatásuk a 
faluhoz kötvén őket, legelemibb 
bevásárlásaik végett is kénytelenek 
a városokat felkeresni és igy az 
utazási kedvezményeket nem szó
rakozásból, hanem kényszerűségből 
veszik igénybe. Most — amint 
erről hallottunk —  kereskedelem
ügyi minisztériumban és az állam
vasutak elnökségében tárgyalások 
indultak meg, amelyeknek célja 
az elvont kedvezmények vissza
adása.

, — Ketur-jegyek a Mávon. Az
Államvasutak az utazóközönség 
kényelmére életbeléptették a bel
földi utazásra szóló tour-retour rend
szert. Az uj jegyek 60 napig érvé
nyesek, amely időn belül úgy az 
oda, mint a visszautazásra szóló 
jegyszelvény bármikor felhasznál
ható. A  menettérti jegyeket úgy 
Budapesten, mint vidéken a városi 
jegykiadóhelyek adják ki.

„ A P O L L O
mozgószinház e heti 

műsora.
Hétfőn és kedden, márc. 30—31-én, 5, 7 

és 9 órakor: Mac Murray első világ- 
filmje: A páva hercegnő (Páris 
démona) egy táncosnő regénye 8 felv. 
Azonkívül: „Őfensége civilben", 
amerikai vigj. 6 felv.

Szerdán és csütörtökön, április 1 —2-án: 
Dzsungel Istennője, befejező rész 
10 felv. Az álarcos lovas.

Pénteken, szombaton és vasárnap, április 
3., 4. és 5-én: Barbara La Makk film! 
Nőstény sátán, egy asszony regénye 
8 felv.-ban, azonkivül Legényfogás  
Am erikában, vígjáték 6 felv.-ban.

Mac Murray világfilmje:

„ P á v a  hercegnő** a z  A p polőh an .
.Páva hercegnő“ (Páris démona) 
egy táncosnő regénye 8 fejezetben. 
Constanze Tolmadge: „Őfensége 
civilben4* amerikai vigj. 6 fej.-ben.

Az Apolló-mozgó a „Fehér apáca“ 
után egy ahhoz méltó kiváló film
remeket keresett s nagy utánjárás
sal, anyagi áldozatok árán ez sike
rült is. Mae Murray a legelegánsabb 
és legszebb amerikai filmművésznő

idei igazi első világfilmje a „Páva 
hercegnő", illetve Páris démona. 
Mae Murray színjátszó tehetségé
nek csimborássziója, eleganciája, 
szőkesége, minden bája és szépsége 
ebben a filmremekben nyilvánul 
meg igazán. Mae Murray egy nagy
világi dámát játszik, egy táncosnőt, 
aki megmenekül az erkölcstelenség 
lavinájából és ép lélekkel kerül ki 
az életbe. Ennek a filmnek kiállí
tása horribilis pénzbe került, pom
pás, enteriőrök és ragyogó toilettek 
váltakoznak, amelyet a legújabb 
divat szerint, uj kreációk felvonu
lása a modern filmművészet remek
művé avatja. Nem szólva Mae 
Murray ragyogó táncáról, amelyet 
a film keretében produkál.

A műsor másik filmje az ame
rikai vígjátékok kedvencének Con
stanze Talmadge-nak legújabb ala
kítása az „Őfensége civilben11 cimü 
film. A helyzet komikumok, az öt
letek egész tárháza. Bájos cselek
ménye, s mulatságos meséje Con
stanze Talmadge művészete min
denben méltó az eddig látott kiváló 
amerikai vígjátékoknak. Az Apolló 
mozgó ezt a nagyszerű műsort hét
főn, kedden játsza.

M . H . O . G .  S z .
M AGYAR HÁZIASSZONYOK ORSZÁGOS GAZDASÁGI S Z Ö V E T S É G E
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NAGYSÁGOS ASSZONY !
Mindnyájunk ideálja, mindnyájunknak kedvenc itala a jó kávé.

A saját maga készítette kávé pedig úgyszólván büszkesége a házi
asszonynak. Ez élvezetet nyújt, felvidit és amellett sok családnak 
kedvenc itala.

N.emcsak kedves kötelességet, hanem szükséges hazafias szolgá
latot is vélünk teljesíteni, amidőn egy tiszta magyar gyárnak azzal 
sietünk segítségére, hogy Nagyságos Asszony figyelmét és jóindulatát 
e gyár legújabb gyártmányára a

SZENT ISTVÁN CIKÓRIA KÁVÉPÓTLÉK KÜLÖNLEGESSÉGRE
felhívjuk.

E gyár vezetősége lehetővé tette Szövetségünknek a hatalmas 
és modern gépekkel berendezett gyártelep megtekintését.

Személyesen győződtünk meg tehát a helyszínen arról, hogy a
SZENT ISTVÁN CIKÓRIA KÁVÉPÓTLűK KÜLÖNLEGESSÉGET 

alaposan megtisztított egészséges katáng gyökérből, az elképzelhető 
legnagyobb tisztasággal készítik.

Ugyancsak személyes tapasztalatok alapján egy próbafőzés 
alkalmából állíthatjuk továbbá azt is. hogy ez az uj cikória kávé
pótlék különlegesség a főzött kávénak gyönyörű szint és kellemes 
zamatot ad és mert vásárlási ára a fűszeres boltokban s-emmivei sem 
lesz drágább más gyártmányoknál, alapjában véve minden háziasszony 
részére olcsób, mert a gyár vezetősége kedves meglepetésül minden 
doboz sarkaba, arányosan elosztva, finom pörkölt szemes babkávét 
tesz, úgy hogy 1 kg, cikóriakávéra kb. 8.000.—  korona értékű szemes 
kávé esik.

Minthogy a valódi SZENT ISTVÁN CIKÓRIA KÁVÉPÓTLÉK minden 
füszerüzletben kapható , arra kérjük, próbálja ki Nagyságos Asszony 
egy nróbavasárlással annak minőségét és minthogy a minőseggel kétség
telenül meg lesz elégedve, további vásárlásaival támogassa e magyar 
gyárat, mely annyi sok családos magyar embernek adja meg a minden- 
napi kenyerét.

Hazafias üdvözlettel
MAGVAR HillHSimOH ORSZÁGOS GAZDASÁGI SZÖVETSÉGE.

N1TSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA GYŐR.


