A győri vár ostroma 1594-ben. Hufnagel, Georg

A Rábca meder betöltésének emlékére, 1908

Kossuth Lajos utca 28., az egykori Arany Bárány fogadó. 1956-ban

Kossuth Lajos utca 28. _ az egykori Arany Bárány Szálló. II. József császár, a "kalapos király" is vendége volt e
háznak. Szomorú emlék, hogy Döblingbe vezető útján gróf Széchenyi István is itt szállt meg(1848 szeptember 5.).
Manapság is "bárányos háznak" emlegetik. Az eredeti cégér jelenleg a Xantus János Múzeumban van elhelyezve.
Az épület később bérházként funkcionált, ma pedig felújításra váró romos állapotban van.
Újvárost, mely elég sok és érdekes műemléket őrzött meg, a belváros felől a Rába kettős hídján át lehet
megközelíteni. Ez volt a győri vár Bécsi- kapujától nyugat felé vezető útvonal. A híd tengelyének folytatásában kis
töréssel vezet tovább a mai Kossuth Lajos utca. Öreg utcának nevezték először, majd Fő utca lett. Mai nevét
1893-ban kapta. Az utca belső részén emeletes házak sorakoznak, melyek puritán egyszerűségű tömegük és
homlokzatuk arról tanúskodik, hogy az utcának ez a része a XIX. század első felében nyerte városias
megjelenését.
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Meglévő épület_felmérési tervek (1977)

_A meglévő épület jelenlegi állapota minden szempontból felújítást igényel. Teljes
fedélszék cserére van szükség, valamint a csapolt fagerendás födém sem
tartható. Kéményei funkcionálisan sem szükségesek, ezért ezeket a tervem szerint
visszabontom, ahogyan a hátsó udvar egykori raktárépületeit is. A nyílászárók
teljes cseréjére van szükség, az utcafronti ablakok viszont jellegükben
ugyanolyanok lesznek mint az eredetiek voltak. A belső függőfolyosók korlátjai is
az eredetivel megegyező kovácsolt vas formában kerülnek vissza. A külső utcai
homlokzatokon lévő lábazat, valamint a függőfolyosók tardosi mészkő lapjai
felújításra, újracsiszolásra szorulnak. A tervezett épületbe visszaépítem a bontott
tetőcserepeket és a bontott téglát is burkolatként, vagyis fontosnak tartom, hogy
a lehető legtöbb anyag és érték meg legyen tartva a házon

