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A város lebontatja a Kossuth-utcai
beomlott házát
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— Két és félmillió pengős adóhátralék 
Győrött. A város közigazgatási bizottsága ked
den délután négjy órakor tartotta ülését S z a u -  
t e  r Ferenc dr polgármester 'elnöklésével. Az 
inségmunkák 'jelenlegi állásáról, igy a rábaparti 
«práter» rendezéséről, az új Hosszúhid építésé
nek mostani fázisáról, a vizmű, csatornamű mű
ködéséről számoltak be. C z i r n e r  ökön*, a 
pénzügy igazgatóság vezetője a márciusi adó- 
befizetésekről'számolt be. Összesien 117,503 pen
gő adót róttak le az elmúlt hónapban, a múlt 
esztendő március hónapjához képest 68,988 pen
gővel többet. Az összes hátralék 2,584,845 pen
gőt tesz ki, azaz 30 százalékot. B o l d i s  Dezső 
tanfelügyelő jelentésében közölte, hogy a fő
ispán Bedy Vince dr nagyprépost, felsőházi ta
glót az állami elemi iskolák gondnokságának el
nökévé nevezte ki, az elhunyt Farkas Mátyás 
ny. polgármester helyébe.

— A Király uccai Szabó és Radó cég most
igen olcsóért árusít szőnyegeket, csíkos strapa 
futószőnyeg 1.20 fillér, strapa bükié ebédlősző
nyeg 25 pengő, finom plüs ebédlő 80 pengő. Ka- 
raman sezlon átvető 19 pengő. Torontáli ágyelő
11 pengő. 100

— A Dunaparton kivan piacot létesíteni 
a város- Ismeretes, hogy a piacrendező bizott
ság állásfoglalása nyomán a vá'ros a Bástya-utca 
mögötti régi bástyarom lebontásával kapcsolat
ban azzal a tervvel foglalkozik, hogy a Széche- 
nyi-tér részbeni tehermentesítése! okából a Duna
parton lévő területet kisebb piac céljaira rendezi. 
Ezzel kapcsolatban fölmerült most az a gondo
lat, hogy a régi bástyafallal szemben árusitó- 
pavillonokot épitsenek. Az elgondolás keresztül- 
víhetőségét az illetékes hivatal most tanulmá
nyozza és ettől, illetve a szükséges költségek 
előteremtésétől függ, hogy ezeket az árusitó- 
pa Villonokat, amelyek mindenesetre hivatottak 
lennének a kényesebb 'termékeik árusítására, 
megépítteti-e a város, vagy sem.

— Prohászka-gyászmise. ,A Szociális Misz- 
sziótársulat boldogemlékű püspökének, Prohász
ka Ottokárnak halála évfordulójára 12-én, reggel 
hét órakor a székesegyház főoltáránál gyászmi
sét mondat, melyre az egyesület tagjait és a 
nagy püspök tisztelőit ezúton hívják meg.

— Adomány. A Bánki Zoltán dr-alapra ko- 
szorúmegváltás címén Hatschek Ferencné és 
Lengyel Gáborné 10- -10 pengőt juttattak el ki- 
adóhivatalunkhoz.

- «Ave ’M ária^film  ünnepélyes bemuta
tása -az Apollóban. iRitka fényes külsőségek kö
zött folytak le az «Ave Mária» tegnapi előadásai. 
Délután öt órakor Ka i n é r  Gyula kisszeminá- 
riumi spirituális magas szárnyalású beszéde nyi
totta meg az ünnepségek sorát. Este hét órakor 
a Palestrina-kórus adott felejthetetlen hangver
senyt H a l m o s  László karnagy vezénylete alatt. 
A kilenc órai 'előadáson pedig K ö z i - H o r v á t  h 
dr prefektus a trianoni kápolna-kulturház meg
teremtésének lelkes apostola beszélt nagy hatás 
mellett. Természetes, hogy a lejátszott filmek 
is a legnagyobb tetszést aratták, mert ilyen fé

nyes kiállítású képek manapság már igen rit
kák, Az ünnepélyes előadásokat ma megismétlik 
az Apollóban ugyanazzal a programmal, azaz 
délután Öt és este kilenc órakor Közi-Horváth 
dr beszédet mond, este hét órakor pedig,a Nap
közi Otthon gyermekkara hangversenyez. Mel
lette a teljes filrrunüsor is minden! 'előadásban 
lepörög. Az előadás tiszta jövedelme a trianoni 
kápolna javára szolgál.

— Kéménytoldók megakadályozzák a füst
visszaverését. Kaphatók Roth vaskereskedésé
ben Győr* Baross-út 28. 95

Győr, április 10.
Mint megírtuk, az elmúlt héten leszakadt a 

Kossuth-utca 51. számú régi 'egyemeletes épület 
párkánya és két járókelőt könnyebben megsebe
sítettek az utcára zuhanó’ tógladarabok. A pár
kányi eom.1 ást követő vizsgálat azután megálla
pította, hogy a'több, mint százéves épület olyan 
rozoga állapotban van, hogy a bennelakás élet- 
veszélyes. Az épület a város tulajdona és az 
illetékes ügyosztály a vizsgálat megállapításai 
alapján azonnal elrendelte az épület kiürítését, 
azért is, mert az épület helyreállítása olyan költ
séget igényel, amivel a város egyrészt nem ren
delkezik, másrészt pedig nem áll arányban az 
épület értékével.

Az épület tizenegy lakója kisebb-nagyobb 
költözködési segélyt kapott a város szociálpoli-

- Halálozás. Őszinte részvéttel értesülünk, 
hogy a győri asztalosipar általánosan becsült, 
érdemes tagja: id. G r ü n w a l d  István asztalos- 
mester, életének 74-ik évében, április 9-én el
hunyt. A megboldogult kiváló munkája révén 
jelentős érdemeket szerzett a győri asztalosipar 
fölvirágoztatásában. Sokféle munkája közül az ő 
nevéhez fűződik a városház asztalosmunkája is, 
amelyek becsületes munkáról, szépérzékről 'ta
núskodnak. Az elhunytról a családi a következő 
gj^ászjelentést adta ki: Özv. id. Grünvvajd Ist
vánné a maga és gyermekei: Ida, István és 
Gizella, unokái: Józsi és Pisti nevében is fájda
lomtól megtört szívvel, de Isten akaratában meg
nyugodva tudatja, hogy felejthetetlen jó férje: 
id. Grün wald István 'asztalosmester életének 74., 
boldog házasságának 46. .évében, becsületben el
töltött munkás élet után e hó 9-én este nyolc 
órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 
A megboldogultat április 12-én délután négy 
órakor helyezzük az ág. h. ev. vallás szertar
tása szerint örök nyugalomra az újtemetőben 
lévő családi sírboltba. Győr, 1934. április 10. 
Az igaznak emlékezete örökké áldott!
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— Férfiak társas összejövetele a Kát. Kör
ben. Csütörtökön, április 12-én este fél kilenc 
órakor közkívánatra rendezi meg a Kát. Kör el
nöksége második társas férfi estélyét, hogy azok, 
akik az első ismerkedő összejövetelen nem ve
hettek részt, most arra alkalmuk legyen. De az 
első társas összejövetel sikere, a benne résztve
vőkben azt az óhajtást nyilvánította, hogy a vá
ros kát, férfi társadalmának kellemes érintkezé
sére időnkint szükség van, A Kör elnöksége vá- 
laszos levelezőlapon kérte a férfitagokat, hogy a 
vacsorára való igényüket bejelenteni szívesked
jenek. A felkérésre az egyházi, a hivatali- és tár
sadalmi élet igen sok érdemes tagja jelentkezett. 
Kéra az elnökség, hogy azok, akik a társas ösz- 
szejővetelen részt óhajtanak venni, esetleg va
csorára is reflektálnak, szándékukat a válaszos 
levelezőlap beküldésével tudatni szíveskedjenek, 
hogy a nagyteremben kényelmes és biztos elhe
lyezésükről gondoskodni lehessen, A jelentkezés 
utolsó terminusa szerda, április 11-íke.

— Drótkerítés minden méretben és tüskés-
drót legolcsóbban Sándori Nándor és Fia vas
kereskedésében, Győr, Baross-út 31. 96

- A Kát. Kör hölgybizóttsága 11 -én, szer
dán rendezi öt órai kezdettel Uzsonnadélután
ját a Kát. Körben. Háziasszonyok: Ayer János
ié , Serényi Irén, Ben csík Gergelyné és Bodócs 
Istvánné.

— Félmillió ember olvossa a. Tolnai Vílálapját hét- 
ről-hetre, A Tolnai Világlapja 52 nagy oldalon, gazdag 
tartalommal jelenik meg minden héten és egy szám ára 
20 (fillér.

tikai ügyosztályától és kedden délben már csak 
négy lakó tartózkodott a házban), de 24 órán 
belül ezeknek is ,el kell hagyniok az épületet.

A régi sárga ház első emeletének lebon
tását már megkezdték a munkások és a lebon
tással egyik legjellegzetesebb épülete tűnik el 
Újvárosnak. ■— Az épület valamikor iskola 
volt, aztán kaszárnya lett, majd a katonaság 
kivonulása után alakította át a város lakóházzá.

A ház lebontásával az újvárosiak az ottani 
kispiac rendezését is remélik, mert szerintük az 
épület helyén el lehetnie helyezni majd azokat 
az árusokat, akik különösen vasárnap, egészen 
a katolikus templomig kirakodnak és nemcsak 
az utca képét rontják el, de akadályozzák a 
forgalmat is.

— Amatőrfényképezők hirei. Az amatőr- 
fény képezők elnöksége fölhívja tagjainak figyel
mét arra, 'hogy a szövetségtől megküldött elő
adás anyagát a maesti tagösszejövetelen kezdik 
fölolvasni, amikor is sorra kerül Haller: «Amig 
egy amatőr eljut odáig» cimű értekezése. A föl
olvasáson az elnökség vendégeket is szívesen 
lát. Ugyancsak kíri ,az elnökség a tagokat, hogy 
a szekszárdi és debreceni kiállításon való rész
vétel ügyének megbeszélése céljából minél szá
mosabban megjelenni szíveskedjenek. Szomba
ton, 14-én este fél kilenc órakor tartják évi ren
des közgyűlésüket az amatőrfényképezők a Fe
hérhajó különtermében, melyre a csoport tagjait 
meghívják. A közgyűlést nyolc órai kezdettel 
társasvacsora előzi meg.

— A Győri Magántisztviselők Otthona
most tartotta évi rendes közgyűlését, melyen a 
következő tisztikart választották: alelnökök: Sá- 
rosi Ernő, Fischer Imre és Havranek László, 
titkár: Grósz László, háznagy-: Neubarth Pál, 
pénztáros: Hatschek Izidor, ellenőr: Csizik Jó
zsef, jegyzők: Lunzer Endre és Füredi László, 
könyvtárosok: Sebestyén Mihály, Klein György, 
ügyész: Halász Jenő dr, számvizsgálók: Geisz- 
ler Lajos, Freund Dávid és Gálos István és 35 
tagú választmány. A közgyűlés Aczél Ernőt, az 
egyesület volt elnökét tiszteletbeli elnökké vá
lasztotta. Az elnöki tisztséget egyelőre nem töl
tötték be. Itt említjük meg, hogy az Otthon 
tenniszpályáit megnyitotta. A tenniszezők iga
zolványaikat átvehetik naponta u>7--i-28-ig az 
Otthonban.

Kulturelőadás. A győri MANSz. Leány
köre 14-én és 15-én, szombaton és vasárnap ren
dezi kulturelcadását a Kát. Kör dísztermében. 
Az -első előadás kezdete este nyolc óra, a máso
diké délután fél hat óra. Belépődíj nincs. Műsor- 
megváltás 1 P. Műsor Wolf Gyula könyvkeres
kedésében váltható.

— Gyorsíróverseny Győrött. A M a g ya r 
Gyorsírók Országos Szövetsége a Győri Gyors
író Kör rendezésében május 13-án, vasárnap Du
nántúli kerületi bajnoki gyorsiróversenyt rendez. 
A versenyen 300, 250, 200, 150 -s 120 szótagos 
egyéni, 100 szótagos szabatos és 1'50 szótagos pá
ros irásversenyek lesznek. A versenyen a rend
szerkülönbség nélkül bárki résztvehet, a szabatos 
versenyen azonban csak egységes magyar gyors
írással lehet szerepelni, Nevezési díj fokonként 
1.— P, a száz szótagos szabatossági és az írási, 
olvasási versenyen 50 fillér. Ezért a ve rse n y ző k  
hivatalos versenypapírt és a kínyomatott "-ver- 
senyeredményt kapják. A versenyt a női felsőke
reskedelmi iskola tantermeiben tartják meg.

A tavaszi divat
ismét nagy meglepetéseket hoz 
női kábátokban és ruhákban.

Eredeti
modellek

nagy
válasz
tékban

P e r l  J e n ő
női és gyermekfelöltő áruházában.
Baross-ut 18. 104


