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ismét határozat nélkül maradjon, indítványozza, 
hogy utashtassék a tanács a temetóut sürgős ki- 
köveztetésére, mert a sártengerben a halottas ko
csik elakadnak, a gyászoló közönség pedig csak 
ugrálva kísérheti el kedves halottját utolsó útjá
ra. Sürgős, az ut kiépítése, haladékot nem szen
vedhet — úgymond ~ mert a halottak nem 
tudnak várni.

A közgyűlés kimondta a temétő-ut kikövez- 
tetésének sürgősségét bár a polgármester azzal 
érvelt, hogy az sok'költségbe kerül s előbb fe- 

. dereiről kell gondoskodni.
Igazán csodálatos, a mi városunk pénzügyi 

helyzete. A felső leányiskola előtti parkírozásra 
van 80.000 koronánk, de a külvárosrésznek a 

— szükségletére 10ÖO koronát nem tudnak összeko
torni a város kasszájában.

László Ferenc elismeri, hogy a polgármes
ter igen szépen tud beszélni, de egyes városré
szeknek nem ez kell. Kritizálja a Rábcameder 
betöltése által létesült teret, mely hétszer görbe 
s hasznot nem hajt. Újváros haldoklását vázolva, 
nagy derültséget keltett azzal a kijelentésével, hogy 
ott csak a nőknek van keresetük. A derültségre 
megjegyzi, hogy félre ne magyarázzák, mert ő 
ugv értette, hogy nőmunkásoknak van keresetük, 
a férfimunkásoknak nincs, A villamos vasút ki
építését sürgeti, mert ma már Győrszentiván kö
zelebb van a gyárakhoz, mint Újváros.

Müller Imre már sokszor interpellált és 
kapott is szép stílusban irt, de semmit nem ígérő 
határozatokat a győrszabadhegyi ut kiépítése 
ügyében.

É b e r t h Géza tanácsos, előadó azt ajánlja 
László Ferencnek, hogy az újvárosi gazdák a 
Csikó-legelőn létesítsenek konyhakertésztet, melv 
esetben a város hajlandó lesz vizemelő szerkezetet 
berendezni. Müller Imrét pedig megörvendeztet
te azzal, hogy már 50.000 korona föl van véve 
tervben, a szabadhegyi ut rendezésére.

Fekete Gyula Nádorváros sérelmeit hozta 
a plénum elé, de a városi gyümölcsöst is úgy kí
vánja hasznosítani, hogy ne luxus gyümölcsöt 
termeljenek benne, hanem olyant, amelyhez a 
szegény ember is hozzájuthat, A drága kertész 
helyett egy olcsó vincellért ajánl alkalmaztatni. 
Arra is figyelmezteti a polgármestert, hogy ne pa- 
piroshust adjon az éhes polgárságnak, azaz, ne 
húzzák sokáig az élelmiszer uzsora megrendsza- 
bálvozására irányuló terv keresztülvitelét, hanem 
sürgősen és pedig radikálisan rendezzék a piac 
rég vajúdó kérdését. Végül azt kérdi a polgár
mestertől, hogy mi van Déri mérnök fegyelmi 
ügyével, aki a rendörtisztviselőket súlyos sérté
sekkel illette. Elégtételt kér a rendőrtisztviselők 
számára.

A főispán a Déri ügyet, mint amely a költ
ségvetés keretén kivül esik — nem engedte tár
gyaltatni.

Ezután, anélkül, hogy a költségelőirányzat 
számadatai iránt bárki is érdeklődött volna, 1 fő
ispán a vitát bezárta s a közgyűlés a költségelő
irányzatot egyhangúlag elfogadta.

Minthogy több városatya már türelmetlenke
dett, holott alig múlt el 5 óra, a főispán a köz
gyűlést felfüggesztette s annak folytatását pénte
ken délután 3 órára tűzte ki.

Városi képviselőválasztások
Kerületi értekezleteit. — Uj jelölések.
A Ferenc-Ferdinánd város művezetői, 

iparosai és a kereskedők egy tekintélyes része 
csütörtökön este megtartott értekezleten egyhangú 
lelkesedéssel Chalupka Károly építőmestert je
lölte. Chalupka Károly jelölését a kerület más 
foglalkozású választói is szimpatikusán fogadták.

A belvárosi polgári párt csütörtökön este 
8 órakor Németh József vendéglőjében értekezle
tet tartott, melyből fölhívást intéztek a választók
hoz, hogy a párt hivatalos jelöltjeit támogassák. 
-- A Magántisztviselők Otthona a párttól függet
lenül szintén értekezletet tartott, amelyen az egyik 
mandátumra Friedmann Oszkár dr. ügyvédet 
jelölték, aki a kerülethen egyébként is igen nép
szerű. A Magántisztviselők Otthona ma este 9 
órára nyilvános nagy gyűlést hivott össze a Lloyd- 
ba, Friedmann Oszkár dr. hivatalos jelölésére.

Nádorvárosban szombaton este, a pol
gári párttól külön átlók tartanak értekezletet a 
MarschaU-vendéglőben, A hivatalos jelöltek gyű- 
zelme azonban már biztosítva van, amennyiben 
itt a függetlenségi párt a kerület nagy érdekeire 
való tekintettel a politikai állásfoglalást mellőzte.

Ennek tudható be, hogy Kíldy Mihály, Fekete 
Gyula, Müller Imre, Káldv Lajos mellett támo
gatja a munkapárti Huber Dániel, SchadI József, 
Mautner Vilmos jelölését.

Újvárosban csütörtökön, este 8 órakor, 
Szabó József vendéglőjében a választók tartottak 
értekezletet, melyen állást foglaltak az uj jelölték 
Szekeres Mihály ref, lelkész és Czlegler János 
mellett. — Egyik laptársunk tévesen azt irta, hogy 
a szerdai értekezlet, mely teljesen uj jelölteket ál
lított a Póczy-féle vendéglőben volt, holott azt 
Rosta József vendéglőjében tartották s annak ösz- 
szehivója nem Petánovics Viktor bádogos volt. - - 
Szombaton és vásárnap este a hivatalos jelöltek a 
választók által különböző helyekre összehívott ér
tekezleten megjelennek és elmondják programm- 
beszédeiket.

Györsziget-Révfaluba n nagy appará
tussal mentek bele a választásba. Tiz jelölt ván s 
ezeknek pártjai mind bíznak a győzelemben. Szom
baton Révfaluban, Nagy József vendéglőjében 
lesz értekezlet.

Vasárnap délután 5 órakór nagy gyűlést tar
tanak, hogy Révfalu jelöltje személyében egysé
ges megállapodásra jussanak. Pertl Ferenc je
lölését a városrész választóinak nagy többsége 
óhajtja. 1

Győr gazdasági fejlődése.
A Kohnolajgyári iparvágány elhelyezése.

A zöldségtelep. — Az újvárosi teherpályaudvar:
in. '

Kisiparosok, kiskereskedők és ipari munká
sok, szóval túlnyomó részben (szegény polgár lak
ta Újváros városrésznek az állatvásártérnek áthe
lyezése által való uj életre keltési tervezetünk II. 
alatt közölt részében kifejtettük,Ahogy Kohn Adolj 
és társa iparvágányának tervbe vett .útvonala,az 
Újvárosra hátrányos és szerencsétlen. Repdkfvfil 
előnyös azonban az államvasut fővonalából kiága
zóig .Welter Dániel szántóföldjének államvasut 
felüli végén átkanyarodva, a városi birtok felső 
végén a védtöltés mellett vezettetik a .betöltött 
Rábca szélén a gyárhoz.

A már kifejtett döntő fontosságú szempontok 
mellett még égy más, szintén nagyon fontos kö
rülmény már most egyenesen szükségessé teszi, 
hogy a szóban 'forgó- iparvágány ne a városi bir
tok alsó, hanem a felső végén vezettessék át és 
szükségessé teszi egyúttal azt is, hogy a felső 
oldalon az országút és a védtöltés alkotta csúcs
ban már most, egy rakodóhely létesittessék.

Mint tudjuk, a város közönsége Mákos dűlő
nek a városok lábja, nevezett alatt ismeri nagy- 

i kiterjedésű, részben a bolgárok által eddig is 
kertileg miveit szántóföldjét, állami zöldség ker
tészet létesítése céljára a földmivelésügyi minisz
tériumnak bocsátotta rendelkezésére, amely tel
ken az állam már emeletes munkás lakházat épít
tet. A létesített állami zöldségteleppel azt vet
ték kombinációba, hogy nem csak Győrváros* la
kossága szükségének megfelelő mennyiségű zöld
séget kívánnak Ott termeszsteni, hanem exportra 
is, _azaz kivitelre. Erre a célra "zükséges a fen
tebb jelzett, közel eső rakodóhely létesítése.

Mindezen javasolt dolgok létesítésének ter
mészetes folyománya lesz, hogy az amúgy is ne
héz viszonyok között élő újvárosi lakosságra 
egyiptomi csapásként nehezedő kóbor Faraó iva
déktól, Kolompár. Balog Tufáktól városi terüle
ten levő cserepes házaikkal együtt mindenkorra 
megszabadul.

Áttérve az áthelyezendő állatvá^ártér uj terü
letének hozzáférhetőségi szempontjainak ismertei 
tésére, megállapíthatjuk, hogy a tervezett vásár
tér a Bécsi országút felől egész hosszában sza
badon hozzáférhető és ezenkívül Birkás-köz, Fos- 
tŐ-utca, Tél-utca, ősz és Nyár-utca, Kis-utca. to
vábbá Tavasziutcákon keresztül is megkczclithe- 
1I5és távolabbi felhajtásls hét utcán át történhetik.

Egy lejáró ut létesítendő volna csupán Schnei- 
der-féle pajta mellett a szabályozási terven 41. 
szápiu ut irányában. A lejáró létesítése sem ne- 
kézségbe, sem pedig tetemes költséget nem Igé 
nyel és létesíthető a következőképpen:

A Kossuth-utca Sárváry Mihály házától az 
újvárosi temetőig menetelesen lemélyitcndő az ö- 
temetőtér nívójára. Az így nyert anyag a régi 
faiskola alsó végére lerakandó. Ezen műveletnek 
további haszna, előnye az lesz, hogy a céltalanul 
magasabb úttest által eltemetett Tríszka Ferenc 
kertész, Fallér István bérkocsi tilajdonos, Schnei
der János gazdálkodó háza kiemelkedik.

Megszüntettetlk ezen kivül az a vízgyűjtő me
dence, mely a Bálint Mihály-utca végén levő ház
sor előtt jelenleg létezik.

Vásártér áthelyezésével meg lesz szüntetve a 
következő abszurd, a közegészségre egyenesen 
veszélyes helyzet:

A gyepmesfer, a nem csatornázott városré
szek »bizonyos helyei«-ről az ürüléket elhozza és 
kiüríti, a mákosdülői kertész lakház alatt kijelölt 
gödörbe. Az ürülék kifolyik a gödörből és végig 
szivárog a nádas közti árokban egészen le az uj 
díszes róm. kath. népiskola elé. Hogy ez a hely
zet nagy mértékben veszélyezteti a közegészség
ügyet, azt tán teljesen felesleges bővebben ma
gyarázni.

Óhajtandó volna, hogy a város vezetősége 
ide vonatkozó. szemlét lehetőleg sürgősen meg
tartsa és a szükséges intézkedést megtegye.

Csak két percre!
Álljon mag a vonat Újváros alatt. — Monstre" 
deputioló a főispánnál. — Fel a kereskedelmi 

miniszterhez!

Újváros, kereskedő, iparos és földmivelő ér
dekeltsége — mint már megírtuk — mozgalmat 
indított, hogy úgy a tnáv„ mint a sopron-ebenfurtl 
vasúttársaság személyvonatai Újváros alatt, a te- 
metőnél két percre megálljának, hogy az Ikrény- 
nél létesült megállóhely által elvont személyfor
galmat Újváros ismét visszanyerje.

A permanens bizottság csütörtökön este 8 
órakor a Rosta-féle vendéglőben újabb értekez
letét tartott, melyen resztvettek Bari lieh Lőrinc 
pápai kamarás, Szom mer Ernő dr., kereskedel- 

’mi és iparkamarai másodtitkár, László Ferenc, 
F ü g i Rezső, Lóránt Samu, Ménes Ignác ke
rületi városi képviselők, Rostetter János és 
Kokas Mihály gyógyszerészek és az érdekelt
ség nagy számban.

Kokas Mihály gyógyszerész vezette a ta
nácskozást. Szó mm er Ernő dr. kamarai' titkát 
szakszerű, érdekes felszólalásában felsorolta mind
azon előnyöket, melyek a kerületre háramlanak 
a megállóhely létesítésével, megadta a szükséges 
felvilágosításokat, hogy a mozgalmat a siker ér- 
dekében milyen irányba vezessék,

A nagy tetszéssel fogadott előadáshoz hoz
zászóltak Barilich Lőrinc, László Ferenc, Ménes 
Ignác és mög többen.

Majd elhatározták, hogy a már Összegyűjtött 
adatok fölhasználásával a memorandum elkészí
tésére fölkérik Legény Béla dr. ügyvéd, kerü
leti városi képviselőt.

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor monstre de
putáció fog tisztelegni Szó dfriedt József fő
ispánnál és felkérik, hogy az Ujvárosrész lakos
ságát ezen fontos, létkérdést jelentő mozgalmá
ban támogassa.

Küldöttségileg fogják fölkérni a támogatásra 
Wennes Jenő polgármestert, továbbá HIa tky- 
Schlichter Lajos, Németh Károly dr. udva. 
ri tanácsos és Szabó István országgyűlési kép
viselőket.

Az elkészítendő memorandumot szintén egy 
nagy deputáció fogja átnyújtani a kereskedelmi 
miniszternek.

Ország « Világ
A Győri Híradó telefon és távirati 

tudósításai.

Tőzsdei zárlat
Budapestről jelentik: A budapesti 

gabonatőzsde jegyzései november hó 28-án: áp
rilisi búza 11.46, októberi rozs 8.77, októberi zab 
7.53, májusi tengeri 6.45.

A képviselőház Ülése.
Budapestről jelentik: Ma délelőtt 11 

órakor nyitotta meg Beöthy Pál a képviselőház 
ülését. Antal Géza előadó a pénzügyi bizottság 
javaslatát terjesztette elő az állami számvevőszék 
reformjáról, A sajtótörvény ellen Bródy Ernő szó
lalt föl.


