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8 c h Ö J, litGxittuéuyvi tvtszvttvk. ily ű»óg Vau elü- 
lilve, . hogy árai tul csigúzvák .

Aaiisz- és aprőniuvesség a. kiűllitásou sziji- 
tvü 'előkelő helyre, jutott.. G h r i s t oil, Ürt-ií- 
u c rí ’H a a s z e r és S t're i c h c r i\-ui.-k munkai 
dü-sorő elé.méréshez jutottuk. Uv la I aranyozó, u 
zsinór luiivvssségljeii pedig Drazdo'vszky 
Staus ily, Walzer, u könyvkölés és papír* 
u> twxuiiivességbéu K u o h á r s zk y, S e ha 1- 
fc>. u. Kit tér, a hímzők közül Szabó né, K u- 
charszkyué, ruiut. kurtyaiestö Ungt-r -Má- 
tyás. a ketekötők közül PakróOz József, to
vábbá F re y János és Kóesis szu rutuüvesok, 
A ugoror kéztyüuiiives. He. rura un vattáké- 
szító produktuiuai szintén uregvauaik dicsérve.

,\ hör- és szőrűé-ipar teréu a timársúg kö
réből Srhiirll Antal készítményéi, a szij- 
pyárlók közül F n c h s és ft ö r f o r szerszámai, 
a szűcsök közül Szála}’ és Mi Irály .szőnye
gei. koduiüüei. továbbá Nyikos és Lacza 
csizmadia remekbe készült csizmái, Schramm 
és, Herrn varga inetderemberek topánjai sem nél
külözik az elismerést

A butorépitőiparban az asztalosoknak jut 
az első hely. Hínár, Baranyai, StrausZ 
asztalosok bútorai nag'yon megnyerték a bírálók 
tetszését A kárpitosok közül Me lka, beitu- 
gruborúé és Jaua tta, a fetragóiuüvések kö
zül külön fejeZetbéu méltatják Birkiúuyer 
mester munkait, a lmtorfonásban dicsérethez 
jutottak a ménfői parasztok és oklevél
lel lettek kitüntetve, az építési rajzban pedig 
1) re s c li e I' Ferenc külön méltatásban részesült.

A haiigszerészetbeu .Skopáll zongoraké- 
’’kzitő két zongorája dicsérethez jutott.

A mii es dijbirók véleménye alapján a ki
állító iparosók közül kitüntetésben részesüllek 
a következők:

Aianv é rd e ni p é u z t nyerek: Ku- 
chiVszky .Antal, könyvkötő és papirnemez mii* 
vés. 'I.,a kása Kármelita-tére/i. Király-utca szeg
letén, Wie drier patrie mii takács. Kálvária- 
utcában.

Ezüst érdem pénzt, nyertek: Christen 
Ariiul, arany- és ezüst.ruüves. — Szigetben. 
Fuchs Antal,-szíjgyártó. — Fehérvári-utcában. 
Hoftiuaiiu és Lcusebucr, posztóg’yárosók. — A 
gyárban. Lieezeuinayer Ferenc, gyógyszerész és 
cukorgyáros. — Király-utcában. Link Mihály, 
kuknál- és gyáros. — A főpiacon. Meiuert- Jó
zsef.. búi logos. — Bécsi-utcában. Müller József, 
puskaiuiivés. — Kármeíita-utcábati. Stádel Ká
roly, gépész. — Városház-utcában. Székelyt Ká
roly: erős. — Fehérvári-utcában. Zergényi Endre, 
szabó. — Kovács-utcában.

B r o u z ó r 11 e m p é n z t nyertek: Angerer 
Károly, keztyüs. — Bécsi-utcában. Druzdovszky 
Károly, gombkötő. — Kovács-utcában. Huuszer 
Gusztáv, arany- és eziistmüvcs. — Fehérvári-

utcáUtn. — lliesz és. I’fúudlór, takácsok. —>• 
Szigetben. Hínár Jani,, asztalos. — Fehérvúri- 
uteáburi. tirtner Marton, arány- és ezüstmüvés, 
-- Bécsi-utcában. íSchwarez Antal, posztós. — 
Álajor.okbau.- .Streicher János, arany- és ezüst- 
luiives. — Ojvárosbau.'Szálay. Dávid, sZiics. —- 
Turuny-uteúbun. Walluer János, kötélgyártó. — 
Duna-utcábau.

Dicsérő oklevelet nyerték: Adler Fe
renc, kalapos. Megyeház-utcában. Barauyuy 
Ferenc, asztalos. — Bástya-ut cában. Birkmayer 
János, szobrász és aranyozó. — Fehérvári-utcá
ban. Dörfler Erueszt, szíjgyártó. — Bécsi-utca* 
bau. l.evárdy F'erenc, szabó. — Torony-utcában. 
Mellűi, kárpitos. —- Városház-utcában. Ménfői 
parasztok. Bakrócz. József, kefekötő. — Kovács* 
utcában. Schatten Ferenc, könyvkötő. — Ki- 
rály-iiteúbnu. Schön Antal, cukrász.’— Bécsi- 
utcában. ,Straitsz János, asztalos. — T'iroiiy-uleá- 
bau. Unger Mátyás, kártya készítő. — Bástya- 
utcábun.

M é 11 á u y 1 ii ut e g e m 1 i t é s t nyert ok: 
Dietrich Ferenc, takács. — Újvárosban. "Frey 
János, fésűs. — Csillag-utcübau. Hermann Jó
zsef, víittagyáros. — Megyeház-utcában. Kocsis 
József, fésűs. ■— Apát-utcában, Nyikos Béla, 
Csizmadia. — Bástya-utcábau. Schaffer .Jakab, 
sziun.vomtatö. — Káruielita-téreu. Schnell An
tal, tiiuiir. — Szigetben. Schramm Eduard, varga,
— Bástya-utcában. Skopáll József, lrangszerés'4
— Torony-utcában.

A mii és dijbiráló bizottmány'! jelentését a 
következőleg' fejezi he:

■ Alóliroltuk bevégezvén a bírálati foglal
kozást: ismétlik még egyszer, miként Gj'őrnek 
lSlö-diki iparmükiállitása bármily hosszán el
érendő jöveudöjőket. is kellemes emlékezéssé], 
fogja deritgetni. S tuegvanniik győződve, • mi
ként hazánk müiparáiiák egykori történetírója, 
még a késő korbau is méltánylásra fog fakadni 
uiugxi is, és .dicséretet fog fakasztani korának 
nemzedékénél is, azon iparos eszközlésekért] mik 
miiiparnnk fejledése első hajnalán is oly szép 
fényképet- voltak képesek letülrröztetni, minő a 
győri kiállítás volti«

Erre a kitüntető elismerésre hatvankét esz
tendő után is büszkék lehetnek Győr város 
iparosai.

Választási értekezleteké A városi képviselő- 
választások ügyében szombaton esté 7 orcakor 
a. uádorvárosi kerületben, a Márschall-féle ven
déglőben értekezletet tartanak. — Győrszigetben 
vasárnap délután 5 örukpr Fleisckmaun vendég
lőjében György Károly dr. beszámolót tart, 
mely után értekezlet lesz. - <

A mostoha város.
Újváros rész fejlesztése. — Ml kellene 

a forgalom emeléséhez ?

. Mikor Győr városa még úgynevezett kulcsos 
város volt, vagyis Kőfallal körül kerített, tehát ek 
zárt város: Újváros már akkor is mostoha gyer
mek volt, mert hiszen ezt nem lehetett elzárni az 
ellenség elől és igy az ellenség prédája tón. Sze
rencsésen ki is fosztották a Rábca mentét, de en
nek dacára megmaradt jó módú, polgári város, 
résznek.

A modern idő eltüntette a várfalakat, meg
nyílt az eddig elzárt város és Győr rohamosan szét
terült s a belváros pompásan kifejlődött. De most 
meg újváros lett zárt városrésszé. Nem kőfallal 
zárták ugyan be, hanem a nemtörődömség; a kö
zöny zárta el a forgalomtól. Megmaradt továbbra 
is mostoha gyermeknek és bár nem volt néma 
gyermek, senki sem értette-a szavát. Eleget zú
golódtak Ott, de csak nem indult meg a fejlődés.

Pedig olyan egyszerű a megoldás. Tessék, 
ide adjuk a kulcsot, amely nyitja a zárt! Tessék 
a vasútvonalat " Újváros számára hozzáférhetővé 
Unni, tessék Újvárosban vasúti megállót, vasúti 
raktárakat létesíteni!

Furcsa helyzefTs "van^GyoFÖtfnFjváros-a fu- 
varosok — talvigások — szükebb hazája, de azért 
a fuvaros reggel 5 órakor végig kocog az egész 
belvároson, mert hiszen ott vannak a gabona és 
egyéb magazinok, ott a vasúti raktárik. A szigeti 
gyárak felől is közelebb-esnék—Újváros felé a 
vasút, tíe azért a benzin-óriás naponkint többször 
végig szagositja a finnyás belvárost, agyon gyil
kolja a hidakat, hogy eljuthasson a raktárukhoz.

Újváros határában terem a sok áldott búza, 
de ezt megint be kell hurcolni, mert a kereskede
lem Újváros számára» nem rendezkedett be

A belvárosiaknak lakás kellene, ámde az nincs, 
de van helyette repce és egyéb magazin olyan 
helyen, hol minijén talpalattnyi hely aranyat ér s 
3 emeletes bérpalota állhatna.

Újvárosban raktárak kellenének, az megint 
csak nincs, de majdnem értéktelen fundus s egyéb 
föld, az van. s szülte kiabál, hogy építsék be rak
tárakkal.

Szóval itt mindenkinek más van, mint a mire 
szüksége lenne és ezért éz sincs, az sincs, se itt, 
se Ott! Nincs élet Újvárosban, zúgolódnak a cí
visek, hogy Újváros most is mostoha gyermek,

’ Képviselők! Újvárosi képviselő urak! Jó len
ne egy kicsit erről gondolkodni, hátha együttesen 
lehetné a dolgokon változtatni. Nem gondolják?

Egy bénszulött.

ja, Jack, csak azt az egyet sajnálom, hogy maga i 
iró. Máskép egész rendes gondolkozásu lenne.

A férfi csak nagyobb szünet után válaszúit,
— Hát azt sajnálja bennem, hogy iró va

gyok... Az baj. Pedig azt hittem....
— De én szeretem azért a maga Írásait, Min

dig elolvasom. De megvallom, sokkal büszkébb 
vagyok akkor magára, ha valami versenyen az első 
dijat viszi... De úgy hallom, jönnek már a töb
biek... Halló! Ide!

A társaság megelégelte a sétát és elhatároz
ták, hogy bemennek a hotel tánctermébe.

— Jön maga is, Jack?
— fen majd csak később.
Egyedül akart maradni. Mikor a zajgó cso

port elment és utolsó szavuk neszét is elnyelte 
a csend, fellélekzett, elhajította cigarettáját, és át
adta magát egészen az éjszaka hangulatának.

Valami végtelen, évezredes szomorúság bo
rongott mindenen. Beleette magát a leikébe. A 
Sphinx többnek látszott most közönséges kőszo
bornál. Élt. Érezni lehetett, hogy aki megalkotta, 
annak a telkéből, annak a gondolkodó agyából 
elrejtett magába valami élő sugárzást. Galbraith 
nem nézte értelmetlenül, többé. A Sphinx elmondta 
a titkát. Le lehetett olvasni a kopott, óriási vo
nalú arcáról.

Az iró hazament .írni kezdett. Tele volt a 
lelke. A nyelve muzsikás, lobogó tü£zet folyt a

tolláról. Láz lüktetett a vérében. Minden este ki
ment, egyedül. Az embereket kerülte. Mindenki
ről elfelejtkezett. Idát is nagyritkán látta. Mámo
rosán, gyönyörtől szédültén járta éjjelenkint a 
végtelen pusztákat. .

Egy este vacsora után íróasztalára fekve dol
gozott. Egy szállodai szolga levelet hozott. Ida 
irta neki, hogy jöjjön, fontos beszéde volna vele.

Galbraith azonnal elszaladt.
Ida magányosan volt szobájában. Mosolyogva 

várta a férfit.
— Mi az, mért hivatott? Nem akarok gorom

bának látszani, de tudhatja, nagyon el vagyok 
foglalva. Azért vagyok oly keveset magával.

— Éppen ez az, amit meg akarnék beszélni. 
Ezért hivattam. Egy idő óta a szokottnál is job
ban elhanyagol. És egészen betegnek látszik. Az 
emberek rólunk beszélnek. Egészen megváltozott. 
Én értem a maga komoly ambícióit, de nem sze
retem, ha az emberek a gúnyos nyelvükre veszitek.

— Rossz kedélyben van má, Ida.
— Igaz is! Én nem tudóm, olyan furcsa sze

szélyei vannak, Nem táncol. Solisincs .já, kedve. 
A mulatságokra mindig a végén érkezijt.-j&ngedi, 
hogy mások udvaroljanak nekem. Tegnap is Sir 
George Grayson Tnegkérte a kezemet. — Ida 
hangja büszkén csengett. — George tudta, hogy 
mi el vagyunk jegyezkedve, de azt hitte, szakítot
tunk ...

-épedig Sir George valóságos Croesus... 
Hát nézze, Ida, mondja meg, ha jobban szeretné 
a szakítást...

— Nem... nem azt akarom.... De kérem, 
próbálja meg, legyen megint a régi, bolondos fiú. 
A maga érdekében kérem. Ne tegye magát be
teggé ...

. A férfi felállt. Mélyet lélekzett.
— Édes Idám, én úgyis nem sokára elmegyek 

innét. De ha maga akarja: rögtön. Az éjjel meg
írom az utolsó fejezetet, aztán ne aggassza magát 
többé az én állapotom. Remélem, jó fiú az a Sir 
George. S ákkor boldogok lesznek.

Ida hangja remegett.
— Nem, nem akarom, hogy elmenjen!
De a férfi már kiment az ajtón.
Egyenesen a kocsijába ült és kihajtatott a 

Sphinxhez, Az éjjelt ottkün akarta még tölteni, 
hogy reggelre megírhassa »A Sphinx talánya« cí
me könyve végső fejezetét. Az utolsó kilométert 
magányosan gyalogolta el, sárga sivatagi homo
kon, homályos világzu holdfény mellett.

A nagyszerű kőszobor ott állt előtte. Egy 
ideig némán nézte magas alakját, aztán monoton 
hangon beszélni kezdett hozzá:

»Sphinx, a te lelked vezette eddig is a tolia
mat. A lelkem úgy összetörpül a lábaid előtt, mint 
egy csepp viz a szomjas homokon. Éjjeleket és 
éjjeleket könyörögtem hozzád, hogy lágyuljon meg

angol úri divatkiilönlegességek ihlete Az őszi idényre megérkeztek az angol átmeneti-
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