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Megállapították 
a  hentesáru 

és szalonna n| árát
A hivatalos lap vasárnapi szán-a 

közli az árellenőrzés országos kor
mánybiztosának 1.150—1941. A. K. 
számú rendeletét, amely a bőrnél
küli zsirszalonna, sós szalonna és 
a füstölt oldalszalonna, valamint a 
hentes és mészáros csemegeáruk 
legmagasabb árát állapítja meg 
tijóan.

A legmagasabb fogyasztói árak a 
következők. Szalonnafélék:

A fehér sósszalonna ára kg-ként 
4 fillérrel, a háj 12 fillérrel, zsír- 
szalonna bőr nélkül 12 fillérrel, füs
tölt és paprikás kenyérszalonna 
(ha.saalja) kg-ként 40 fillérrel, füs
tölt vagy paprikás csemege oldal- 
szalonna kg-ként f/ö fillérrel m<uya- 
scibb a bőrös zsirszalonnának leg
utóbb meg állapit ott áránál.

A tokaszalonna 25 százalékkal, a 
sült szalonna 25 százalékkal, a füs
tölt és paprikás csemegeszalonna 40 
százalékkal, a kolozsvári és brassói 
szalonna 50 százalékkal, a füstölt 
császárszalonna 40 százalékkal, a 
főtt császárszalonna 70 százalékkal, 
a cigányszalonna 70 százalékkal ma 
gasabb a bőrös zsirszalonnának leg
utóbb megállapított fogyasztói árá
nál.

Az angol teaszalonna 70 száza
lékkal magasabb a nyers sertéska
rajnak legutóbb megállapított leg
magasabb fogyasztói áránál, legfe1- 
jebb azonban 4.80 P kilogrammon
ként.

Kolbászfélék: Másodrendű füstölt 
kolbász marha- és sertéshúsból 2 P. 
Elsőrendű sütni való friss kolbász 
(citromos, borsos, vagy fokhagy
más) legmagasabb fogyasztói ára 
30 százalékkal, az I. rendű száraz- 
kolbász legmagasabb fogyasztói ára 
100 százalékkal, az I. rendű füstölt 
kolbász (főzni való) szálban 50 szá
zalékkal magasabb a nyers comb és 
lapockának legutóbb megállapított 
legmagasabb fogyasztói áránál.

Az elsőrendű, főznivaló füstölt- 
kolbász (páros) ára kg-ként 20 fil
lérrel magasabb az I. rendű füstölt
kolbász szálbani áránál. A szalámi- 
kolbász uj ára 5.40 P kg-ként.

Kolbászáruk főzve és meleg álla
potban kiszolgálva 10 százalékkal, 
sülve 20 százalékkal magasabb áron 
hozhatók forgalomba.

Vörösáruk: párisi, szafalá-
dé és krinolin 2.80 P kg-ként. Virs
li: 3 P kg-ként.

Szalámi félék: Nyári szalámi (ser
tés és marhahúsból) 2.60 P. Vadász
szalámi 3.80 P, veronai és gótai 4 
J‘, főttsonkás krakkói 4.40 P, csa
bai és gyulai szalámi 5 P, márka 
nélküli téli szalámi rudban 6 P, sze
letelve 6.40 P.

Hurkafélék és májasok: Fekete
hurka vérből és bőrkéből 80 fillér 
kg-ként, sütni való vegyeshurka 1.80 
P, sülte hurka 2.20 P, bácskai füs
tölt hurka 3 P, kenőmájas 3 P, Thü- 
ringiai hurka 2 P.

Sajtok: II. rendű bőrsajt 1.40 P, 
középminőségű disznósajt 2.20, fej
sajt 2.60, füstölt fej- és nyelvsajt 
2.60, füstölt fej- és nyelvsajt 3, fi
nom sajt nyelv és lapockából 3.60 
P, májsajt és hussajt sütve 4 P.

Füstölt és főtt áruk: csont 50 fil
lér, köröm 80 fillér, farok 1.20 P,

első csülök 1.60 P, hátsó csülök 1.80 
P. kicsontozott fej 1.80 P, oldalas 
2.20 P. Főzve a csülök 2 P, illetve 
2.30 P, a kicsontozott fej 2.30, ol
dalas 2.80 P.

A füstölt tarja csont nél’cül 30 
százalékkal, a füstölt karaj 25 szá
zalékkal, füstölt lapocka csonttá' 20 
százalékkal, csont nélkül 20 száza
lékkal, füstölt hátsó sonka csont 
nélkül 40 százalékkal, füstölt lapoc
ka prágai módon 50 százalékkal ma 
gasabb a nyers tarjának, illetve ka
rajnak, lapockának vagy combnak 
legutóbb megállapított fogyasztói 
áránál.

A főtt tarja csonttal 25 százalék
kal, csont nélkül 25 százalékkal, i

lőtt karaj 25 száza'ékka.l, főtt la
pocka csonttal 35 százalékkal, csont 
nélkül 35 százalékkal, főtt hátsó 
.-.onka csont nélkül 35 százalékkal, 
főtt lapocka prágai módon 40 szá
zalékkal magasabb a füstölt husrész 
áránál.

Főtt sonka prágai módon szele
telve (gépsonka.) 7 ^  kg-ként, füs
tölt sertésnyélv 2.20 P, főtt, pácolt 
fehérpecsenye 4 P kg-ként.

Közintézményeknek 5 kg-nál na
gyobb mennyiség szállítása esetén 
5—8 százalék kedvezményt kell ad
ni.

A 3 cm-nél vastagabb füstölt és 
paprikás szalonna fogyasztói ára 
kg-ként 24 fillérrel, a bőrnélküli 
csemegeszalonna ára pedig — a fű
tőit angol: szalonna kivételével 12 
fillérrel magasabb a „zsirszalonna 
bőrrel” fogyasztói áránál.

Az itt fel nem sorolt hentes és 
mészáros csemegeárukat csupán a 
kormánybiztos által előzetesen meg 
állapított áron lehet forgalomba 
hozni.

Újváros küldöttséget meneszt 
Koller Jenő polgármester elé

Győr egyik legnagyobb külvárosa köz
intézmények terén — épen a mostoha 
körülmények folytán — eléggé elhanya
golt állapotban van. A. hivatalos hatósá 
gok figyelme ugyan több ízben Újváros 
felé fordult, de a tervek kivitelezésére raj
tuk kívül álló okok miatt nem kerülhe* 
tett sor. A város, amit a megszorított 
helyzetben megtehetett, el is követelt, 
mint azt a Lígehutca megkezdett köve* 
zése is mutatja. Azonban egyik legna* 
gyobb és közegészségügyi szempontból 
izinfe halaszthatatlan szükségesség az 
újvárosi egészségház felépítése. Akik is* 
merősek a helyi viszonyokkal, feltétlenül 
az egészségház felépítésének szorgalma*

zása mellett foglalnak állást. Újváros tör* 
vényhatósági bizottsági tagjai már egy 
ízben kérelmei terjesztetlek Koller Jenő 
polgármesterhez az egészségház tervé* 
vei kapcsolatban. Vasárnap délelőtt a 
Kerület S C. sport* és társaskörének 
közgyűlésén azután elhangzott a hatá
rozat. Grábits Frigyes vezetésével kül* 
dötíség keresi fel a polgármestert, hogy 
— amennyiben mód van rá — tegye* 
nek meg lépéseket a Ievenfe«otthonnal 
kapcsolatos egészségház megvalósitása 
érdekében. Értesülésünk szerint a kül* 
döllség a közeljövőben megy a polgár* 
mester elé,

ZENE
Károlyi Gyula zongoraestje

Divatjamúlt
jó bőrből készült 

táskákat
bármilyen

modern formára
tökéletesen átalakítok

olcsó árakon

Barthalos
bőrdiszműáru iiz.em, 

Árpád ut 37.

ségescn emberi művészeié.
Beethoven. Chopin. Schumann. 

Liszt egy-cgy gyönyörű alkotását 
kc-ltettc életre Károlyi Gyula. Nem 
volna nehéz feladata, hogy évek 
gyakorlata után a zenekritikus tel
jes technikai felkészültségével és szó 
kincsével Írjak méltatást és talán 
csillogóan dicsérő szavakat zongo
rajátékáról. Ennél többet akarok 
nyújtani Károlyi Gyulának, amikor 
ezzel az egyetlen mondattal köszön
tőm: a zene lelke szólalt meg tüne
ménye;: muzsikálásában.

Szerencsétlenség 
a vagongyárban

Könnyen végzetessé válható sze
rencsétlenség történt a vagongyár- 
ban, ahol egy többkilós vasdarab 
ráesett Kiss Kálmán 45 éves győri 
'Kossuth utca 31. szám. alatti lakos, 
gépészkovács fejére, 
v A mentők vitték be a szerencséi * 
Ic-nüijárt embert a kórházba.

llarmadizben írok Károlyi Gyulá
ról s mindenkor ugyanazokkal az 
ünnepi érzésekkel, mint amikor elő
ször bűvölt el csodálatos művészeté
nek varázsával. Most is, amint hall
gatom zongorázását a Kulturház fi
nom hangulatú termében, nem a ze
nekritikus hideg ítéletét formálom 
magamban Károlyi Gyuláról, liá
néin hagyom, hogy újra éledjenek
bennem E. T. A. Hoffmann régol-

vasott sorai: „Vajha közel volna az 
idő, hogy szivünk reménysége tel 
jesüíjön és egy békés, örömteli élet 
kezdődjék, hogy a zene szabadon 
lebegjen, mint a szeráfok, hogy is
mét megkezdje szárnyalását a föl 
dontuli felé, mely neki hazája és 
amelyből üdv és vigasz sugárzik le 
az emberek nyugtalan leikébe."

így hatott rám ezúttal is az ő 
kristálytiszta és mégis olyan mély-
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AZ ÖRÖM A HEGYEKEN ’TANYÁZIK

Ingyen kapja 
lapunkat
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most előfizet!
— HINTSÜK A SÍKOS JÁRDÁT! 

A közönség nevében kérjük a ház- 
tulajdonosokat, hogy hintsék a sí
kos járdát! A világitáscsökkentés 
miatt úgyis nehezebb a járás. A. 
rendőrség* megbünteti azokat, kik 
házuk előtt nem hintik a jeges jár
dát. A baleset súlyos következmé
nyekkel járhat a háztulajdonosra.

— ÜNNEPI EBED A ROYAL- 
BAN. A Magyar Elet Pártja szer
da délelőtt 11 órakor tartandó nagy 
választmányi ülése után fél kettő
kor közös ebéd lesz a Royalban, 
melyre meghívókat nem küldött 
szét a pártvezetőség. Az ebédre min 
clonldt szívesen látnak. Jelentkezni 
ma estig lehet még a pártirodában: 
Szent László király utca 5. szám 
alatt. Telefon: 12—06. Egy teríték 
ára 2 P 20 f.

Minden győri hír 
a Győri Nemzeti Hiriapban


