
XVIII. évf. Győr, 1925. április 14. Kedd Ára 3 0 0 0  K. 13. szám

Megjelenik — egyenlőre — minden hétfőn délután 
Előfizetés negyedévre: 42,000 korona.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

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

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

Húsvéti gondok
Irt*: FARKAS ELEK, a Baross Szövetség 

igazgatója.

Egy évvel ezelőtt a magyar 
iparosok és kereskedők sok vá
rakozással tekintettek a jövőbe. 
Az akkor közölt híradások szej  
rint az entente talpraállító és 
újraépítő akciója: a külföldi 
kölcsön biztosított volt és hiva
talos közlések, politikai nyilat
kozatok szinte rózsás színben 
festették az abban az időben 
megijedt iparosok és kereske
dők elé a várható jövőt.

Azóta leéltünk egy évet és 
ez az esztendő a küzdelmek, 
bizonyos mértékig a csalódások 
keserű esztendeje volt.

Világos, hogy a paradicsomba 
senki sem juthat anélkül, hogy 
az odajutást küzdelmek árán 
meg ne érdemelje. Meg kell 
szolgálni azt a boldogságot és 
erre el volt készülve körülbelül 
mindenki. De nagyon sok bűnt 
kellett elkövetniük, vétket vétek
re halmozniok a magyar iparo
soknak és kereskedőknek ahhoz, 
hogy olyan megpróbáltatásokon 
menjenek keresztül, mint aminő
ben múlt husvét óta részük volt 
és van.

Ez az esztendő igazán pró
bája volt annak, mit képes ki
bírni a magyar közgazdaság. 
Mig az elöleges hírek a talpra- 
állitással kapcsolatban a gazda
sági megkötöttség megszűnését 
mint minden boldogság hozóját 
tüntették fel, addig tapasztalni 
kellett az év során, hogy a de
viza központ korlátozásainak 
megszűnése, a kivitel és beho
zatal szabaddá tétele és több 
hasonló, annyira óhajtott intéz
kedés nyomában nem jönnek 
mindjárt a boldogulásnak meg
könnyítése, —  a küzdelmek 
csökkenése. Megjöttek ellenben 
mindazok a terhek, amikről az 
előzetes beharangozás során nem 
igen volt szó, kényszerkölcsönt 
kellett fizetni, résztvenni a Nem

zeti Bank részvényjegyzésében, 
fizetni a múltban kivetetlen adót, 
rájönni, hogy az esztendő adó
ját el lehet osztani 3500-al, 
hogy azután 6800-al megszor- 
zandó legyen és az igy kiszá
mított váratlanul magas adót is 
elő kell teremteni, ha nem akar 
megakadni üzletvitelében a köz
gazdaság terén görnyedt háttal 
működő iparos és kereskedő.

Rá kellett jönni arra, hogy 
hiába szűnt meg a magyar ko
rona értékének romlása, ez sem 
könnyített a napi boldogulásért 
küzdők során. Mindig sűrűbben 
hangozhatott föl az a háború 
előtt tréfásan hangzó mondás, 
hogy miért is van az a pénz, 
és ha van, hát miért nincs. Ez 
a nincs ez a főjellemzője az 
elmúlt évnek, a mögöttünk álló 
hónapoknak. Ha a múltban csak 
magas kamatok árán lehetett 
hozzájutni a szükséges pénzhez, 
amely az üzletvitelhez nélkülöz
hetetlen, úgy most már a magas 
kamatláb mellett a legfőbb pa
nasz tárgyát az képezi, hogy 
egyáltalában hiányzik a hitel
nyújtók, a forgótőke, amik nél
kül eredményes munka végzé
sére a mai gazdasági berendez
kedés mellett senki sem képes.

Kálváriajárás ez, amelynek 
sok-sok a stációja. Ha az egyik
nek kevesebb tán, annál több a 
másiknak, aki immáron roska
dozva tudja csak cipelni tovább 
lépésről-lépésre az élet keresztjét.

És hányán vannak olyanok, 
akik összeroskadnak a teher 
alatt. Kishitüek, akik csak a ma 
kínjait érzik, látják és nincs bi
zalmuk, nincs kitük a jövendő
ben, nem néznek hozzátarto
zóikra, vállalt kötelességükre, 
csak arra vannak tekintettel, 
hogy ők egy darab kötél, egy 
revolverlövés vagy egy csöpp
nyi méreg árán megfuthatnak 
ez elől a kötelességteljesités elől 
és nem törődve az ittmaradók- 
kal, mennek neki a bizonytalan
ságnak, az elkárhozásnak.

A magyar gazdaságnak eb
ben a szomorú helyzetében 
nincs alkalma arra, hogy várja 
a megváltót, akit neki bármely 
nagy próféták bejósoltak volna. 
De nem szabad nehéz sorsuk
ban szemük elől téveszteniök 
azt a Megváltót, aki mennybéli 
nyugalmát áldozta fel azért, hogy 
leszálljon ide és a maga vállalta 
keresztet vigye megalázva, meg
csúfolva, megköpködve nem sa
ját magáért, hanem az embe
rekért, akiknek elseje elkövette 
a bűnt, amiért lakolnia kellett.

Az ő előre tudott sorsa a 
küzdés, a szenvedés és a halál 
volt. A magyar közgazdaság, ha 
szenvednie kell is, halálra Ítélve 
nincs.

magyar közgazdaság, ha le 
van is verve a porba, de nem 
halt meg, legfeljebb kényszerű 
alvásban van és ha küzd tovább 
hittel: elkövetkezik számára a 
boldog feltámadás.

A piacokon általában 10 százalékos 
áresés tapasztalható. — Nincs sem 
pénz, sem vásárlási kedv. — Re
mény van olcsóbbodás bekövet

kezésére.
A világháború és ezt követő forra

dalmak következtében előállott gaz
dasági válság sok súlyos megpró
báltatással járt évei után végre 
most ismét fellélegzünk egy ke
véssé. —  Egy évtizeden keresztül 
egyre csak romlott a magyar pénz 
vásárló ereje, amely a külföldi 
pénzekhez viszonyítva még ma is 
csaknem a legutolsó helyen áll. 
Ez a körülmény okozta azt a már- 
már elviselhetetlen drágaságot, 
amely Magyarországban különösen 
az utolsó öt esztendőben mind 
máig uralkodott.

A forradalom után egyizben volt 
csak 1920 tavaszán —  áresés az 
egész vonalon, a következő évben 
azonban annál inkább emelkedett 
a drágassg úgy az iparcikkekben, 
mint az élelmiszerek terén. Ezer 
és ezer ember ebben az időben még 
a legfontosabb életszükségleteket

s alig-alig tudta biztosítani ma
gának.

A kormánynak a gazdasági kon
szolidáció felé való törekvése azon
ban végre mégis eredményre veze
tett. A múlt évben megkezdődött 
a szanálás, amely első tekintetre 
nem járt a kívánt eredményekkel, 
de amely ma már mégis csak érez
teti hatását. Mondhatjuk, hogy a 
gazdasági válság megszűnt. Ehhez 
azonban nagyban hozzájárult a ter
mészetes átalakulás is, hiszen a 
drágaság a múlt év elején már oly 
óriási méreteket öltött, amelynél 
magasabbat nem bírhatott volna 
ki a közönség.

Tény az, hogy az idei tavasz 
meghozta —  ha nem is az olcsó
sági hullámot —  de legalább, is a 
drágaság csökkenését. Ez különö
sen az ipari cikkekben érezhető, 
ahol 20 —25, sőt némely esetben 
50 százalékos áresést is tapasztal
hatunk a múlt esztendei viszonyok
hoz képest. De az élelmi cikkek
ben is mutatkozott bizonyos áresés, 
aminek egyik főoka a pénzhiány. 
Csak régiben számoltunk be arról, 
hogy az állatvásárban 50 százalékos 
árzuhanás volt s ennek következ
tében természetesen a hús árát is 
lényegesen ~  korántsem ará
nyosan —  lesz'tifliíották. Ma a nem
régiben 36.000 koronás borjúhús 
ára 22.000 koronára esett.

A zsir, szalonna, cukor és egyéb 
háztartási cikkekben egy hónap 
óta átlagos számítással 10 száza
lékos áresés észlelhető. A zsir mai 
ára például 35.000 korona, a sza
lonna 26.000, a cukor 20.000 koro
nába kerül kilogrammonkint. A 
tojás ára azonban még ma is inga
dozó, de inkább emelkedő tenden
ciát mutat. Egy héttel ezelőtt 1000 
korona volt darabja, ma pedig 
1200. Ez azonban nem irányadó 
tényező, amennyiben lehetséges s 
nagyon is könnyen előfordulhat, 
hogy husvét után ismét 1000 koro
nára esik, vagy még alacsonyabbra.

Az üzletekben a kereskedők kí
nálják a portékáikat. A raktárak 
dúsan fel vannak szerelve. A drá
gaság emelkedése itt is megszűnt, 
sőt bizonyos cikkekben áresés ta
pasztalható. Sajnos, a közönség 
vásárlási kedve mindezek dacára 
sem jött meg. Nincs pénz s hiába 
van az olcsóbb áru, nem veszi. — 
Tagadhatatlan, hogy a kereskedők 
helyzete —  legalább is a múlt 
évekéhez viszonyítva — ma nem
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a legrózsásabb. Ha azonban az 
áruk olcsóbbodása még nagyobb 
mértékben következnék be •— amire 
ma már számítani is lehet — nem
csak a maguk, de a közönség még 
mindig súlyos helyzetén segítene.

Reméljük, hogy az olcsósági hul
lám nem várat magára már soká, 
még az idei tavasz vagy a nyár fo
lyamán megérkezik, az egész 
agyonsanyargatott közönség leg
nagyobb megelégedésére.

■••••■■■■•■■■■■•••■••■■a

Nem maradhat el
az életbiztosítások* valorizálása.

A tegnap nyilvánosságra került 
hírek szerint a kormány valorizá
ciós javaslata csupán a nyugdijak 
és hasonló tartozások felértékelé
sére fog vonatkozni. A társadalom 
széles rétegeiben a lehető legna
gyobb elkeseredést és csalódást 
okoztak ezek a hírek. Nem azért, 
mintha a nyugdijak valorizációja 
nem tartoznék a sürgőssé vált 
teendők közé, hanem mert hiányozni 
fog ebből a rég beígért javaslatból 
mindaz, amit a világháború befe
jezése óta százezrek reménykedve 
vártak, amit ha pozitív formában 
illetékes helyről nem is Ígértek 
meg, de gátat sem vetettek az im
már közhitté vált reménykedésnek: 
hiányzik az életbiztosítás és a hadi- 
kölcsönök valorizálása. Ezúttal csak 
az életbiztosítások valorizációjának 
elmaradását akarjuk szóvátenni, 
ami a legsúlyosabb igazságtalan
ság. A  kormány ugylátszik, a ma
gyar biztositó társaságok egyoldalú 
beállítását vette kizárólag figye
lembe, mikor eltekintett az életbiz
tosítások bármily csekély fokú fel- 
értékelésétől. A  hazai biztositó 
társaságok a valorizáció ellen irá
nyuló állásfoglalásukban arra hivat
koztak, hogy ők is kötelesek voltak

ta

A pénzügyminiszter a múlt héten 
bejelentette, hogy tervbe vette a 17 
ezres szorzószám leszállítását. Hogy 
ennek a tervnek gyakorlati keresz
tülvitele mikor történik meg, az 
egyelőre még bizonytalan. Köz- 
gazdasági körökben egyébként a 
szorzószám leszállításának várható 
következményeiről a következőket 
mondották:

—  Ha szorzószám leszállítását 
következetesen viszik keresztül, 
akkor az adókivetés és behajtás 
terén is meg kell szüntetni a 17 
ezres szorzószámot és a tényleges 
értéknek megfelelő tizenötezres 
szorzószámot kell alkalmazni. Ez 
az adófizetőknek mintegy 15 szá
zalékos csökkenést jelentene. Egye
bekben a szorzószám leszállítására 
az ország gazdasági konszolidá
ciójának elvi szempontján kívül 
nagy gyakorlati jelentősége nem 
igen lesz. A tisztviselők ugyanis a 
szorzószám által előállított külön
bözeiét csak látszólagos fizetés- 
emelés formájában fogják meg
kapni, mert hiszen ugyanannyi 
papirkoronát. fognak kézhezvenni, 
mint eddig. A vámoknál egyőb-

dijtartalékaik legnagyobb részét 
hadikölcsönökbe fektetni és ennek 
folytán a kötelezettségeik esetleges 
valorizációja teljes anyagi romlá
sukat idézné elő. Ezt az érvet cso
dálatosképpen ellenőrzés nélkül el
fogadta a kormány, de nem fogad
hatják el ellenőrzés nélkül azok a 
százezrek, akik a legnagyobb áldo
zattal évről-évre behordották ne
hezen megtakarított aranykoronái
kat a biztositó intézetek pénztárába. 
Ezeknek igazán joguk van ahhoz, 
hogy befizetett biztosítási dijaik 
hovaforditásáról pontos képet kap
janak. Érthető, hogy ezek az em
berek nem hajlandók szó nélkül 
napirendre térni a biztosítási inté
zetek semmivel sem bizonyított 
állásfoglalása felett és ha egyebet 
pillanatnyilag nem is követelhet
nek, legalább pontos kimutatást 
akarnak látni arról, mire fordítják 
a biztositó társaságok a díjtartalék 
képzésére szánt pénzüket.

A kormánynak erre kötelezni 
kell a biztosító-társaságokat annál 
inkább, mert ha ez a nyílt és 
becsületes számadás elmaradj senki 
sem lesz olyan bolond, hogy a 
pénzét valaha is odaadja hazai in
tézettel kötött életbiztositás céljaira.

ként már ez év eleje óta a való
ságos állapotnak megfelelő szorzó
szám van érvényben, épp úgy a 
vasutaknál is már papirkoronákban 
számolják a viteldijakat.

A szorzószám arányosítását az 
élelmiszerek újabb alakulása is 
szükségessé teszi. —  A drágasági 
indexszám márciusban 2—3 száza
lékkal csökkent. A hónap második 
felében az olcsóbbbodás csak jelen
téktelen mértékben folytatódott, 
mert bár a liszt, kenyér hús, szá
razfőzelékek és egyes textiláruknál 
árvisszaesés állott be, de a köz
szükségleti cikkek árai azonban 
emelkedést mutatnak. Természetes 
jelenségnek kell tekinteni, hogy a 
tojás ára a húsvéti ünnepek előtt 
emelkedik, azonban teljesen ért
hetetlen, hogy miért szökött fel a 
vaj ára 10 százalékkal akkor, ami
kor a takarmánycikkek piacán álta
lános olcsóbbodás jelentkezik.

Fővárosi színházak műsora.

R e na lssance  S z í n h á z :  Kedd, szerda, 
csütörtök: Őszi szerelem. Pénteken: 
Az árnyhalász. Szombaton: Szeretni. 
Vasárnap délután: őszi szerelem, este 
Az árnyhalász.

Fővárosi O p e re tts zlnh á z : Egész 
héten minden este: Halló, Amerika!

HÍREK.

— Dr. Németh Károly kép
viselővé választása Győr I. 
kerületében dokumentuma an
nak, hogy a választópolgárság 
impozáns többsége elfordult at
tól a politikai irányzattól, amely 
éveken keresztül a keresztény
ség jelszavát csak politikai esz
közként használta fel a kormány
zati hatalom megszerzésére és 
megtartására. Hogy mennyire 
csak politikai eszközként hasz
nálták fel bizonyos állandóan 
hangoztatott elveket, mi sem 
igazolja inkább, mint az, hogy 
a fajvédelem, numerus clausus 
föntartását kivánó programm 
mellett az elbukott Bárczy-párt 
a zsidószavazatok megnyerésére 
is utazott —  amint a választás 
igazolta —  eredmény nélkül: 
a közönség józan gondolkodása 
kerekedett felül, a higgadt mér
legelés döntötte el a választási 
mérleg súlyát. Tény az, hogy a 
jövőbeláthatólag a közelgő vá
rosi bizottsági tagválasztásoknál 
is a polgárság higgadt, józan 
politikai és helyi közéleti mér
legelése fogja a szervezkedés 
irányát megjelölni és ily irány
ban újjáalakítani a városi kép
viselőtestületnek az összeáliitását.

— Nincs vevő az ingatlanokra. 
A súlyos hitelválság káros követ
kezményei egyre jobban éreztetik 
hatásukat. Egyik legszomorubb je
lenség az, hogy a nehezen meg
szerezhető drága hitel miatt az 
ingatlanokra nincs komoly vevő s 
különösen a föld iránti kereslet az 
utolsó hónapokban teljesen meg
szűnt s a földeket csak jóval a 
békeáron alul lehet értékesiteni. 
A föld immár nem bírja tovább 
azt a válságos helyzetet teremtő 
pénztelenséget, amelyre az ország 
kárhoztatva van, A gépek, az in
strukciók az idők folyamán elkop
tak és a gazda már nem keres 
annyit, hogy az évi aratásból 
nagyobb beruházásokra is teljék. 
Ezért persze úgy segit magán,- 
hogy néhány holdját eladja, csak
hogy a megmaradt táblát karban
tartani és művelni tudja. Ezen az 
elszomorító helyzeten csak a hitel
élet gyors enyhítése segithet.

H irdessün k a  „GyŐRI U JSÍG “ -b a n .
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Minden modern kényelemmel 
berendezett elsőrendű szálloda 
Szobák fűtéssel 5 0 .0 0 0  K- 

tól. Te ljes  pensió 130.000  
:: koronától. ::

Étteremben ifj. B E R K E S  B É L A  
muzsikál A M E R I C A N  B A R .

A jó szemüveg

oki. látszerész

Győr, Arany J.-u . 25.
Szemüvegek a legegyszerűbbtől 
a legfinomabb kivitelig.

ROYAL
nagyszálloda

Budapest

Szobáink városi és 
interurban telefon be
rendezést) elkészült.

Fürdőszobás, hideg
melegvizes és szeré
nyebb olcsóbb szobák

Földbirtokosok, gyár
iparosok, nagykeres
kedők találkozó helye.

X X  X X
««*«*# # # *»»# **< *# **# *»*«# *«»

*«
*««««»
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Zsoldos ig á n ia o fo lp
Budapest, VII. Doliány-u. 84.
Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő 
intézete. A legjobb sikerrel készít elő közép. 
Iskolai mugánvizsgákro, érettségire vidékieket 
Is. Részletfizetési kedvezőién . Teljes anyagi 

1 2 4 - dfelelősség. — Telefon J .  1S -4 7 .

Autó-, motorok-, kerékpár
alkatrészek, felszerelések 

Michelin Pneumatlk

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

Halcsontnélküli orvosllag eU8mertegészségügyi:

haskötőket, gummi-füzőket
teljesen halcsont nélkül jutányos árban 
készit kitűnő divatos szabászattal

G O IM É I N  BER TA  GV0R, BAROH-UT Z.
Első dunántúli mellfüző különlegességi műterme.
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— Leszállították a kincstári ró- j 

szesedés késedelmi kamatját. A
pénzügyminiszter a lakásbérlő által  ̂
a bérösszegen felül fizetett kincs
tári haszonrészesedés késedelmes 
befizetése esetén fizetendő adópót
lék összegét havi 3 százalékra 
szállította le, a tulajdonos saját 
lakása után járó késedelmesen be
fizetett haszonrészesedés után pe
dig 1 százalékra.

— Sopron közvetlen tárgyaláso
kat kezd Győrrel a közös szini- 
kerületre vonatkozólag. A jelen 
színházi szezonból — Írja egyik 
soproni laptársunk —  még legalább 
egy hét van hátra, de a városházán 
már komolyan gondolkodnak azon, 
hogyan fektessék a jövő szezonban 
biztosabb alapokra a szintársulat 
exisztenciáját. Thurner polgármes
ter, mint értesülünk, teljesen ma
gáévá tette a közoktatásügyi mi
nisztérium javaslatát, a soproni 
színi szezon megröviditésére * és a 
Sopron— Szombathelyi kerületnek 
a győrivel való kibővítésére vonat
kozólag. A soproni polgármester
nek természetesen az az álláspontja, 
hogy a három nagy dunántúli 
kulturváros színházának igazgatá
sát is Bodonyi Bélára kell bízni, 
aki az elmúlt küzdelmes ötesztendő 
folyamán elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a veszélyeztetett nyugati 
magyar kultúra szolgálatában. A  
nagyjelentőségű kérdés kielégítő és 
megnyugtató rendezése érdekében 
Sopron közvetlen tárgyalásokba 
bocsájtkozik Győrrel, ahova Thur- 1

ner polgármester ez ügyben sze
mélyesen átutazik és igyekezni fog 
fenti álláspontjának teljes mérték
ben érvényt szerezni.

— Az oláhok maguknak köve
telik Bocskai fejedelem koronáját.
Ez év április 20-án' lesz 320 esz
tendeje annak, hogy bocskói és 
kismarjai Bocskai Istvánt a ma
gyarországi rendek Szerencsen 
Magyarország és Erdély fejedel
mévé kiáltották' ki. E méltóságá
ban a török szultán Budára kül
dött athnahméjával is megerősí
tette, sőt királyi koronát is aján
dékozott számára. Tudjuk a törté
nelemből, hogy Bocskai a királyi 
címet és méltóságot elutasította 
magától, mert ő a magyar szabad
ságért és nem a koronáért fogott 
fegyvert. A korona, melyet Ahmed 
török szultán küldött Bocskai Ist
vánnak, egy XYI. századbeli mun
kára vall, gyöngyökkel, rubintok
kal és smaragdokkal díszített zárt 
arany korona, perzsa motívumok
kal. Bocskai halála úján Homonai 
Druget Bálinthoz kerül s ennek 
árvájától, Istvántól az 1609. évi 
XX. te. alapján elkoboztatott. — 
Azóta a bécsi udvari kincstárban 
őrzik. Az „Universal“ hosszabb 
cikkben követeli, hogy Románia 
tegyen lépéseket abban az irány
ban, hogy ezt a koronát Bécsből 
megkaphassa, miután szerinte 
Ausztria azzal az indokolással ta
gadta meg ennek a koronának 
Magyarország részére való kiadá- 

! sát, hogy Bocskai István Erdély

fejedelme volt, s igy az Erdélyt, 
vagyis Romániát illeti. Ez a ko
rona történelmünk egyik legna
gyobb alakjának tulajdona volt, s 
az oláhok perfidiáját igazolja, hogy 
még erre is igényt támasztanak.

MECHANIKAI LEN-, 
KENDERSZÖVŐ-, KIKÉSZÍTŐ-, 
IMPREGNÁLÓ-GYÁR

I l i Sámuel és Fia Győr.
S Ü R G Ö N Y C I M :  .'. 
TAUSSIG-GYÁR GYŐR. 
T E L EF O N SZÁM: 517.

M. KIR. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI 
SZÁMLA: 21975. SZÁM. -  -  —
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Györuárosl és Hegyei 
T a k a r é k p é n z t á r
lnterurban-teleton 26, 8-35, 1-36,1-37.

Betétek takarékkönyvecskére 
és folyószámlára, jelzálogköl
csönök, előlegek és értékpapí
rokra és árukra. — Érték
papírok és külföldi valuták 
vétele és eladása. — Tőzsdei 
megbízások eszközlése a bu
dapesti, wieni tőzsdén. :-

Hitellevelek,kifizetések,átutalások

Telefon {
Igazgató 52. 
Üzlethelyiség 27. 
Banküzlet 83. 
Interurbán 471.

> az emeleten.

/ a bankosztályban. 
'  •

ALAP1TTATOTT: 1884.
B e t é t e k :  Takarékkönyvekre és folyó
számlákra. — K ö l c s ö n ö k :  Földbirtokra. 
E l ő l e g e k :  Értékpapírokra. Idegen pénz- 
zek vétele és eladása. — Külföldi átutalá
sok. — Tőzsdei megbízások értékpapírok 
vételére és eladására. — Folyószámla hite
lek. — Safe Deposits biztonsági letétek. — 

Váltóleszámítolás.
Sürgönyeim: ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR.

G y ö R i  Á l t a l á n o s
T A K A R É K P É N Z T Á R

R É S Z V É H I T S R S í S S G
G YŐ R, BAROSS-UT 25.

FIÓK: CSORNÁN.
TELEFON: 349., 477., 637. SZÁM.

Foglalkozik a bank és takarékpénz
tári összes üzletágakkal. — Trieszti 
Általános Biztositó Társaság főügy
nöksége. — Városi menetjegyiroda.

takaréktüzhely és lakatosárugyár r.-t. Győr

Gyárt : Szabó Samu-féle tűzhelyeket, Rába folyton- 

égő kályhákat, keritésrácsokat, vasajtókat és vaskapukat. 

Nikkelező üzeme vállalja: fémtárgyak, orvosi 

és egyéb műszerek nikkelezését a legjutányosabb áron.

Városi raktár
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szem esK űué van!
Minden kilogrammban kb. 

8000 korona értékű. £§

m in ién  floüoz 
sdrbűHoii p örk ölt

műén kkarékes m o n y  ezt vegye 
Kávéjába ezt tegye!

M o sa to tt cikóriából készült!

GYŐRI ÚJSÁG.
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1101 os evezős-
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:

kÓTH MÓR vaskeieskeinél ÚJPEST,
Árpád-ut és Kemény Gusztáv-u. sarok

-  Telefon 135—74. —

Richards ] 

Richardl

GYŐRI F I N O M 

POSZTÓGYÁRA 

R É S Z V . - T Á R S .  

T E L E F O N :  211.

Gyárt: gyapjúszöveteket.

» < ? « « > « >  t>

Uradalmi tej
I. rendii csemege- 
vaj és sajt kapható 
a Sopron-, Győr- és 
Vasmegyei Tejgaz
dasági R. T .-n ál, 

Győr, Árpád-ut.
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A n d rá ssy -u t 6 8 . sz á m .
Telefon: 4-12.

X XXXXXXXX X XXXXXXXXX 
X X
X  j ;
K Első Magyar Viaszos- x
K X
§  vászon és Mübőrgyár 
x  x

Hl Ilii I
X X
X X
X X
x  x

Sürgönyeim : GRAB- x
GYÁR GYŐR. Inte- x

K X
rurl). telefon 3 3 7 . x

•! xx  x
X XXXXXXXX X x x x x x x x x x

és f o é l i e l  1.-t. Ovőr.
Bútorgyár. m»m. ípintasztataág.
Igazgatói telefon: Z19. Sürgönyeim: JRBOfT.

K É S Z Í T :  Háló, ebédlő, 
uriszalon, valamint bank- 
és kávéliáz-berendezéseket, 
úgyszintén az összes szak
mába vágó famunkákat.

N1TSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA GYŐR.


