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APOLLO
Csütörtök Va4 Vaß> V28 és, 1/210 ,órak:or; 

péntek 5, 7 íés 9 órakor: Az jelső nagy .szel
lőn műsor. Borzalmas! Szenzációs! Lenyű
göző !

A rémület szigete
Emberek ,és f enevadak pokoli küzdelmei 

egy lakatlan szigeten.

SPORT

ga Miután kezdődnek a bajnoki 
tenniszversMyek

A helybeli versenyzők ma délután, míg ,a vidé

kiek a holnapi napon állnak versenybe, fi. verseny 

iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. Ennek leg

beszédesebb bizonyítéka a férfiegyes kizárásos óriási 

mezőnye, melyre 31 nevezés érkezett.

A már említett budapesti és vidéki- jelesebb yer- 

„senyzökön kívül a tegmap esti nevezési zárlatig be

futott Baumgarten Magda és Ritscherné (Újpesti TE) 

nevezése — előbbi az I. A. osztály pegyedík, utóbbi 

.az I. B. osztály második helyezettje' — javábbá az 

idei vidéki országos bajnok, Asíbóth József, p. kiváló 

.szombathelyi ifjúsági játékos nevezése is.

A csütörtök délutáni versenykiírás • a következő: 
2-től 2.45-ig: Erdélyi—Neubart (B); Benes D.—Meister 

-B. (D); Klesitz—Meller (A); Darvas—Meller Tamás; 

Csapkay—Erdélyi M. — 2.45-től 3.30-lg: Lippay— 

Ehrenfeld (C); Koller—Sámson; K ostein—Kellner; Ver- 
•sényi—H.-Schlichter; Szondy—Most. — 3.30-tól 4.15-iig: 
.Somi-kovács—-Pomezsánszky; v. Mar zsóné—Dukesz; 

Hertzka—Armbrust; Klesitz—Pálkövy; Szepessy—Vass.

— 4.15-től 5-ig: cB>—cC> győztes; Tenner—Polgárné; 

•<D> győztes—Hyna. — 5-tŐi 5.45-ig: «A* győztes— 
Armbrust — 0.45-től 6.30-ig: Somi-Kovács—Ehren- 

Jeld; Pomezsávszky—Erdélyi; Dukesz—Meister.
A pénteki versenykiírás a következő: 8.30-től /érfi 

«egyes ifjúsági selejtező. Az összes résztvevők meg
jelenését kérjük! —■ 850-tól 9.15-ig: Benes Dóra—Dr 
Nyáryné; Gözsi-Kovátsné—Tenner (G); Dukesz—Meis- 

:ter győztes—Sipos. — 9.154Ö1 10-ig: v. Marzsóné— 
Nyáry Hédi. — 2-től 2.45-ig: Klesitz—Döbrössy A.; 
Dr Brunner—Tenner; Hertzka—Hertzka; Sámson—Ba- 

,kacs — Hauer—Schwartz. — .2.45-től 3.30-ig: Szántó— 

Lippay; Kovács A.—Erdélyi (E); Pesti—Lippay — 
Hertzka—Heider; Sípos—Nagypéü; Zöllner—Dr Pol

gáráé (F). — 3.30-tól 4.15-ig: Pálkövy—Dr ^runner; 

Csató—Pomezsánszky; Heider—Kanta; Somi-Kovács— 

Klesitz — Ehrenfeld—Erdélyi; Ritscherné—Gözsi-Ko- 

vátsné. — 4.15-től 5-ig: Sárosi—Meller P.; «E> győz

tes—Kostein; Pálkövy—Koller; «F» győztes—<G> győz

tes. — 5-tőí 5.45-ig: Schwartz P.—Horváth ,Gy.; Dr 
Bittera—Bakacs; Kovács—Dukesz — Sámson—v. Masr- 

zsóné; Balkányi—Hertzka. — 5.45-től 6.30-ig: Hauer— 

Spiró; Bakacs—Nyáry — Kanta—Balkányi; Koller— 
Kostein — Dr Brunner—Döbrössy; Telmer—Polgárné 

győztes—Baumgarten.
A versenyrendezőség felkéri a versenyzőket, hogy 

lehetőleg állandóan tartózkodjanak a versenyeik te
rületén, mert a kétnapos kiíráson esetleg változtatá- 

-sokat kell eszközölni.

Ma az újvárosi csapatok mutat
koztak be az ETO-pályán

Ma két érdekes mérkőzés Színhelye lesz az ETO-i 
Pálya. A két újvárosi csapat, a II. kér. SC és a QyAC 

mutatkozik be a 'közönségnek a nyári pihenő utálni.

A »Kerületnek«, amely most ismét visszakerült az 
elsőosztályba, ,az ETO lesz az ellenfele, amely új ösz- 

szeállításban szerepel az újvárosiak ellen- A ,zöld- 

fehéreknéi (hosszú szünet után játszani fog ^Balogh is, 
•aki a tokodiak elleni meccsen megsérült Lőbl helyett 

a 1 csatasorba. Az érdekesnek Ígérkező mérkőzés előtt 

A játszik előmeccset az ETO J. B) csapatával.
. ék-sárgák szorgalmasan készülődtek a bajnokságra 

.es ,a hirek szerint kitűnő formában vanináik.

Az ETO—II. kér. SC mérkőzés ma délután öt óra- 

,or kezdődik az ETO-pályán, míg előtte Jiárom óra-. 
°r >a GyAC—ETO I. B) találkozót játsszák le.

^  vasárnap sorrakerülő elsőosztályú
„ mérkőzéseiket á  ’következő birók vezetik: SVSE 

- öz. Vasutas II.: Köch, ETO—Előre: Palkó, .Hubertus

'- «L l Fritz> TSC—Perutz: ősz dt, II. kér. SC-KFC: 
Hornos, SzSE—SFAC: Feldmann.

ELITE FILMSZÍNHÁZ
Csütörtök 1/24, 1/26, V28 és V2IO órakor; 

pénteken! 7 és 9 órakor. Szent István papjára, 
a legnagyobb magyar ünnepre a legjobb fil
met! A Ml KISLÁNYUNK. Főszereplők: 
Shirley Temple, Rosemary Annes. Egy .édes, 
aranyos, csodaszép film! Káprázatos kísérő 
műsorok!

Augusztus 24-én

megjelenik

DUNÁNTULI

SPORT
A Dtmjánlúli Sport Újság szczó.nny.i.ló 

szánna vasárnap este jelenik me*. A jiéps;emi
sportláp közli! áz összes bajnoki mérkőzések 
eredményeit, a tabellákat és a legfrissebb 
sporthíreket.

VHIámtorná Komáromban. Érdekes meghívásnak 

tesz eleget a győri vizipóló bajnokcsapat. Szent Jstváni 

napján résztvesz egy villámtornán Komáromban, me

lyet a KFC úszószakosztálya rendez. A torna részt

vevői: BEAC, MUE, TSC, ETO vizipóló csapatai . 

megejtett sorsolás szerint a győri zöld-fehérek első 

ellenfele a MUE csapata lesz. A MUE nyerte pieg 

a budapesti I.ib. osztály bajnokságát és így ez a mér

kőzés érdekes erőpróbája lesz az országos .döntőnek. 

Ezúttal nehéz dolga lesz a győrieknek, mert p TSC 

csapatában már játszik az időközbeni. Berliniből haza

tért Angyal is, míg a BEAC újra Vértessyvel áll rajt

hoz. A villámtorna minden egyes mérkőzése 2X3 

percig tart. Reméljük, hogy az ETO ezúttal is meg

állja helyét és jó  helyezéssel tér haza Komáromból.

Kerületi ifjúsági úazóbajnokságok. A Veszprémi 

Királykuti Uszóegylet rendezésében ma, csütörtököm 
rendezik meg az északnyugati kerület ifjúsági jíszó- 

bajnokságait. Győrből az ETO és a GyAC úszógárdája 
teljes számban indul a versenyen. Értheíetiejii, hogy 

a hölgy ifjúsági mellúszóbajnokságot neim írták jki 
és így az ETO Pál Magda révén egy biztos bajnok

ságtól esett el. .

Győr—Sopron—Pápa városközi úszómérkőzés. Va
sárnap rendezi meg a GyAC és az ,ETO ,a háTomváros- 
versenyt, melyen Győr, Sopron, Pápa úszói yesznek 
részt. Ezúttal előreláthatólag Győr nyeri az prtékes 

serleget, mert városunk úszói erősen feljavultak, vizá- 
pólóban pedig nagy fölényben vagyunk Sopronnal 
szemben. Az érdekes úszóverseny félhat órakor kez

dődik. Belépődíj nincs; a szokásos pótdíjak érvény
ben vannak.

Ä GyÄC házi atlétikai versenyének eredményei 

a következők: 100 m, síkfutás: 1. Varga .László 11.8 

mp., 2. Rónai József 12 mp., 3. Kőszegi József 12.1 mp» 

Sülydobás: 1. Kántor Endre 12.34 m., 2. Szondy László 

12.24 m., 3. Horváth Gyula 11.86 jn. Magasugrás: l v 

Horváth Kálmán 165 cm., 2. Kőszegi József 165 am., 

3. Kamarás Iván 160 cm. (Versenyen kívül Kamarás 

170 cm.) Diszkosjzuetés: 1. Varga Flórián .42.40 ,m.,

2. Horváth Gyula 38.05 m., 3. .Kántor Endre 34.65 

Távolugrás: 1. Koncz Gyula 610 cm., 2. ^Horváth Kál

mán 605 cm., 3. Szondy László ,581 cm. 400 ,/n. sík

futás: 1. Rónai József 54.8 mp., 2. Varga JLászló 58 

mp., 3. Kőrösy József 59 mp. Gerelyvetés: 1. Varga 

Flórián 40 m., 2. Cserhalmi József, 3. Horváth Gyula. 

Hármasugrás: 1. Kamarás Iván 13.21 m. (kér. rekord),

2. Szondy László 11.93 m., 3. Horváth Gyula 11.59 m. 

1500 m. síkfutás: 1. Rónai József, 2. Stehenics László,

3. Cserhalmi József. Helyből távolugrás: 1. Horváth 

Kálmán 294 cm., 2. Koncz Gyula 281 cm, 3. Kántor 

Endre 277 cm.

Tennisz. Vasárnap fejeződött be a tenniszcsapait- 

bajnokságok során lejátszott GyTE és GyAC közötti 

csapatbajnokság, amelyet a GyAC fiaital tenniszgár- 

dája ínyért meg 4:2 arányban a kerületi J>aijnokcsapat 

ellen. A küzdelmek során lejátszott mérkőzések közül 

kiemelkedik a Pomezsánszky—Sámson mérkőzés, me- 

ilyet 4:6, 7:5, 6:1 arányban Pomezsánszky nyert, to

vábbá a Pálkövy—Armbrust mérkőzés, melyet 9: 7, 

1:6, 6:1 arányban a feltűnően sokat fejlődött Pál

kövy nyert meg. Ez a győzelem a GyAC fiatal együt

tesének komoly munkáját jelenti, amely együttes meg-; 

érdemelné, hogy végre saját pályát kapjon, hogy to

vábbi küzdelmekben szerezzen nevet a GyAC-nak.

UISÁG

Minden száma részletes beszá
molót ad a nyugati kerületben 
előforduló futball és más ágú

Tőzsdékben,- rikkancsoknál kapható

Ősz felé
lgy őst tele már hűvösek at esték: 
korán leszáll a párás alkonyat. 
Élkelne most már a meghitt melegség: 
tűzhely parázsa a hamu alatt.

De a te lángod nem tűzhelyen égett: 
a pusztában volt mohó rözseláng. 
Melléje ültek átfutó vendégek, 
de ott maradni egyik sem kívánt.

Most, mire rád száll Sszelői alkony, 
hűlt hamva mellett ülhetsz egyedül: 
másé a mosoly minden piros ajkon, 
s a szél halottas nótát hegedül...

—  mü

Főazerk«frzi$: KOLB LAJOS
FeMőt mfbeuítŐ: Dr ÚJLAKI ANDOR 
KMQ* a Gylri Hirlap tapkl*déráll«l*l

Apróhirdetések

Nádoryáros legszebb helyén 2-lakásos 
kertes ház 6000 pengőért eladó. Révfaluban 
2-szobás jmodern lakás kerttel bérbeadó. Bő
vebbet Darvas ingatlan irodájában Baross-ut 
35. szám. *572

Menyasszonyi képek olcsón, szépen. 
Amatőr munkák szakszerűen Katona fény
képésznél, Baross-út 28 alatt készülnek. 
»Takarékosság« tagja. *387

Ellátás. Keresztény szülők, kik leányai
kat Pesten óhajtják képeztetni, úricsaládnál 
otthont találnak jutányos áron, állandó né
met nyelv, külön szoba, fürdőszoba haszná
lat. Ugyanott legjobb miódszer szerint szak
szerű Varrás és szabásiltiképzés. Kováts Gusz- 
távné, főmérnök özvegye, Budapest, V III., 
tlllőii-út 16/. II. em. 11. w 1160

Megbízható bejárná gy^rmokleányt líere- 
sek, egész napra. Cím a kiadóban. 1178

Cserébe fogadnék Budapestre egy diák
lányt, esetleg fiút leányomért, aki a  győri 
állami tanítónőképző első évfolyamába jár. 
Cím: Egerváry, V. kér., Pannónia-utca 41. 
szám. 1170

Eladó nagyon olcsón tizenkét méhcsa
lád, négysoros országos kaptáraiéban és tiz 
kasos méh, Győr, Széchenyi-tér 5. jszám

J180

Dugonics-n. 14. sz. villa 3 szoba hallos 
lakással november 1-re kiadó. Cím a kiadó
ban. 1181

lláz sürgősen eladó üzlettel, Győr, Szt. 
László király-utca 16. Tulajdonos 2 napig 
o tt 1182

Elemi ágazatban gyakorló tt üzletszerző 
felvétetik!. Ajánlatokat »Állandó 1183* jeligére 
a kiadóhivatalba kérüiik.


