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Feingold, ur esete Petőfivel
a Kossuth Lajos utcában
Újvárosi riport

A  Kossuth Lajos utcában sétálunk. 
Hetivásár napja vau, délelőtt 11 óra. 
Zsibong, zsong az újvárosi piacok 
környéke, autók, autóbuszok rohan
nak az utcán. Ez a városrész, ame
lyet sokáig elkönyveltünk azzal, hogy 
elhagyatott, kopott szegénynegyed, 
lüktető forgalmával, elevenségével 
alaposan rácáfol minderre. Újváros 
mint türelmetlen ifjú  legény, akit 
nagy álmok és vágyak hajtanak 
egyre előre, rálépett a fejlődés útjá
ra. Kinőtt ez a friss tempójú város
részünk a gyermekcipőből, fejlődni, 
izmosodni kíván. •
* Az iparostanonciskola modem 
épülete a vára Újváros kulturális 
fejlődésének. Itt a környéken más a 
világ. Az a szorgalmas munka, amely 
reggeltől késő estig ebben az épület
ben folyik, mintha diktálná az ira
mot. Valóságos kulturális központ 
ez az épület, ahol sok lelkes ifjúsági 
és kulturális intézmény kap hajlékot. 
Most építenek a tornaterembe er
kélysort, amely előadások alkalmá
val szükséges a megnövekedett néző
sereg befogadására.

Tovább megyünk az utcán, ahol a 
fejlődő újvárosi üzletek kirakatait 
figyeljük. Megfogja a tekintetünket 
egy cégtábla:

k. Petőfi könyvkereskedés.

A  Kossuth Lajos utca 32. számú ház 
egyik üzülete fölött látjuk ezt a haza
fias vonatkozásával bizonnyára csá
bító cégjelzést. Kutatva keressük, 
hogy vájjon melyik jó szittyahang
zású nevű győri polgár választotta 
cégérének Petőfi nevét, keressük, de 
nem akarunk hinni szemünknek:

Az üdét cégtábláján és sehol 
másutt sem találjuk a cégtulaj" 

donos nevét!

Újra megkíséreljük és keressük to
vább a cégtáblán a tulajdonos veze
ték és keresztnevét. Nincs sehol. Mi 
ez kérem, vannak törvényeink, törvé
nyes rendeletcink, amelyeket úgy 
tudjuk be kell tartani. így például:

az 1023. évi X II. te. végrehajtó" 
sára kiadott 7S/J923. K. M . ren
delet előírja, hogj/ minden üz
let cégtábláján a. tulajdonos ve
zeték és keresztnevét fel kell 

tüntetni.

Most már érdekel bennünket, ki 
hát az, aki nem tartja szükségesnek 
a törvényes rendelkezések teljesíté
sét, ki az aki (ő tudja tán miért) 
jobbnak látja, ha neve nem szerepel, 
csupán ennyi: Petőfi könyvkereske
dés.

Hamarosan megtudjuk, hogy a 
Kossuth Lajos utca 32. sz. alatti Pe
tőfi könyvkereskedés tulajdonosa 
senki más, m int Feingold József. 

Nem tudjuk, hogy

Feingold úr, m ilyen célzattal 
hagyta le nevét a cégtábláról, — 
hanyag semmibevevésével a tör

vényes rendeletnek?

Annyi azonban bizonyos, hogy ha 
Petőfi neve mellett, vagy alatt majd 
ott látják sokan a cégtulajdonos ne
vét is, akkor a keresztény vásárló 
közönség előtt már sokkal világosab
ban áll a Kossuth Lajos utca 32. sz. 
alatti könyvesbolt.

Mindenesetre érdekes jelenség 
Feingold úr esete Petőfivel a 
Kossuth Lajos utcában. Mert van 
valami merész abban az egész gesz
tusban, hogy a magyar nemzeti élet 
egyik kimagasló alakjának nevét vi
selő bolt tulajdonosa, akinek a neve 
véletlenül Feingold, nem látja szük
ségesnek nevét a cégtáblára kiírni. 
Bizonnyára a bámulatos feledékeny- 
ségnek egyik ritka esete fordul itt 
elő. Ámbár, ha mérlegelni kezdené 
valaki, tán az sem utolsó szempont, 
hogy Petőfi neve ma Magyarorszá
gon, Győrött, a Kossuth Lajos utcá
ban, valamivel jobb márka, mint

Feingold József nevel Nem tudjuk. 
Vagy talán csak nem szégyenli Fein
gold űr a saját nevét, hogy olyan 
féltve titokban tartja 1

Vagy tán olyan véleményen volna 
Feingold úr, 'hogy a kereskedelem 
szabadsága reá nézve azzal a kivéte
les előnnyel jár, hogy kívül teheti 
magát a törvényeken! Azt ajánljuk 
az „alkotmányvédelemben“ újabban 
csodálatos ifjonti buzgalmat mutató 
baloldali sajtónak, hogy sürgősen 
kezdjen akciót, védje meg az alkot
mányt., mert. -tyhü a kutyafáját, itt 
veszélyben van a törvény ereje, ami 
pedig végeredményben -- alkot
mánysérelem.

Ez az eset arra buzdíthatja illeté
keseinket, nézzenek utána, vájjon 
végrehajtották-e mindenütt a cégtu
lajdonos nevére vonatkozó kormány
rendeletet ?

i

Szeles, hűvös időben kézre j
arcra Margaréta krém 

nélkülözhetetlen

KAPUY JÓZSEF
„FEKETE K U T Y A “ drogériájából 
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Városnegyedenként ellenőrzik az
Felirat az iparügyi kormányh<

Í J JC IJ .  V o S J U r t l  sok munkakönyvének bevonó

Győr város iparosságának életerejét 

nagymértékben gyengítik azok, * akik 

iparigazolvány nélkül önálló munkát 
vállalnak, mert ezek az iparosok a le
gális iparosságtól vonják el a kerese

tet és a kenyeret, a közteherviseléstől 
azonban kivonják magukat.

Az elmúlt hónapban például az 

ipartestület 43 feljelentést tett az 

iparkihágások miatt.

Ez a szám könnyen elképzelhető képet 

adhat arról a káros tevékenységről, 

amit a jogosulatlan iparüzők folytat
nak.

Az egyes szakmák most fokozottabb 

mértékben ellenőrzik a kontárkodó- 

kat s • I.

megvalósítják városnegyedenként 
történő ellenőrzést, kivétel nélkül 

megteszik a feljelentéseket és a 

legszigorúbb bírság kiszabását 

kérik.

Minden szakmában, de különösen a női- 

szabó szakosztályban észlelhető az 

utóbbi időben a jogtalan iparűzésnek 

igen széles körben való elterjedése. 

Azonban a nőiszabómesterek résen á ll

nak lés már meg is indult az egyes vá

rosrészekben az ellenőrzés.

Nem kevésbbé káros az iparosságra 

nézve azoknak a ténykedése is,

oz az iparo- 
bevonása ügyében

akik iparigazolvánnyal rendelkez
nek ugyan, de délután három 

óráig különféle gyárakban dol
goznak s gyári munkaidő után pe

dig önálló iparosok.

Ezek igen egyenlődön eszközökkel 
versenyezhetnek és versenyeznek is 
azokkal az önálló iparosokkal «zöm
ben, akik a szó igazi értelmében ön

álló iparosok és mint ilyenek kivon

ják megállni helyüket ebben a vonat
kozásban, természetesen az új generá
ció nevelésében is, valamint a több

irányú kötclességteljesités lőrén is. 

Az ipartestület már több alkalommal 
teli kísérletet arra vonatkozóan, hogy 1

önállósuláskor a munkakönyvét a 

hatóság vonja be, most ismét elő

terjesztést tesz e cél elérése érde
kében az iparügyi kormányhoz,

amelynek megértő jóindulatában nem 
kételkedik és ezért, amikor olyan sok. 

*— ezelőtt 10 évvel is még elképzelhe

tetlen — reform megvalósítását látja, 

azt reméli, hogy ez a nagyjelentőségű 

célok után való törekvése eredményes 

lesz.

ő s z i  dal.
►Sötét homállyal szundikált az est; 
sárga levelek zizegve hulltak; 
végig a csendben rőt foszlányokban 

szomorú, bús melódiák nyúltak.

Rongyos rikkancs dideregve fütyült, 
sapkája mélyen a szemére h ú zo tt ... 

Sötét felhők lomha testtel úsztak, 
árnyukban titkon a nyár búcsúzott.

«ZABÓ  «ANDOR.

jYíegfellebbezték az élelmiszer
üzletek reggeli nyitására 

vonatkozó közgyűlési határozatot
A  győri fűszeresek' és vegyeskeres* 

kedők esti zárórája ügyében a szép* 

tember 29-i város közgyűlése magáévá 

lelte a túlnyomóan élelmiszereket áru

sító üzletekre vonatkozó 7 órai zár

órát, amely egész éven ál érvényes.

Ehhez a sütőiparosok is hozzájárul

lak, egyben az ő kívánságukra viszont 

a  fűszeresek és vegyeskereskedők 

egyesülete szintén elhatározta, hogy 

a hentesüzletek kivételével az élelmi

szerkereskedők üzleteiket egységesen 

reggeli 6 órai .időszakban nyissák.

A városi kisgyűlés a közgyűlésnek 
ilyen értelmű javaslatot nyújtott be. 

azonban Jeney Alajos sütőmesler in

dítványára, szinte meglepetésszerűen 

a város törvényhatósága szótöbbség
gel elhatározta, hogy a sülőiparosokra 

vonatkozóan a reggeli üzletnyitást fél
6 órában, míg a (hentesek kivételével) 
a többi élelmiszerüzletek reggeli nyi
tási idejét <> órában állapította meg s 
ilyen értelemben a kereskedelemügyi 

miniszter elé felterjesztés küldését 
mondta ki. Ez ellen a közgyűlési hatá

rozat ellen Ilo llcr Kálmán a győri és 

győrvidéki fűszeresek és vegyeskeres

kedők egyesületének elnöke, fellebbe

zést adott be, mert a korábbi nyitásuk

kal érzékeny anyagi károkat okozhat

nának a fűszer- és csemegekereske- 
döknok. A miniszteri tehát arra kéri, 
hogy a reggeli nyitás idejét úgy a sü

tőiparosokra, mint a henteseken kívül 

álló többi élelmiszerárusokra vonat

kozóan egységes időszakban állapítsa 

meg.

Az új 39-ik magyar kir.

OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Vasárnap

10

Hétfő
11

Kedd
12

Szerda
13

Csütörtök
14

Pavek szíjgyártó, nyerges. — 
Nagy raktár kész lószerszámok 
és nyergekből, javításokat leg
olcsóbban csinálom. — Győr, 
Árpád-ut 45. - sít

Péntek
15

Szombat
16

húzása szombaton 
kezdődik I

Saját jól fölfogott ér
deke, hogy a kapott sors
jegye árát mindenki e 
napokban fizesse meg, 
különben nincs nyere- 
ményjogosultsága, sem* 
mi igénye.

Ha még nincs sors
jegye, siessen venni bár
melyik főárusitónál, mert 
ott pontos, figyelmes és 
diszkrét az egész kezelés. 
Nyerni csak az nyerhet, 
akinek sorsjegye van I

Uj sorsjáték — uj re
ménység i

A SZERENCSE FORGAHDÓ!

Hivatalos ára a sorsjegyeknek  
az összes főárusitóknál:

Vs= 3V2, v 4=7, ‘/2=14, ‘A =28 P 

Állandó és kitartó játék által 

érhető el eredmény!
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