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APOLLO
Szerda: 5, 7 és 9 órakor. Ma vutoljára: 

BllUa Elina első magyar filmje:

Én voltam
jíeller Rózsi »ViaUjomáis-« c. darabjának 
i]tOZľÉlt'Él. Fősz,: Törzs Jienő, Kiss Fe-

CIlCj Csortos, Uray és Vaszary Piri. — Ki- 
^  műsor: Fox Híradó: Gömbös1 Gyula 
'̂inclicni temetése.

Olasz nyelvtanfolyam a leánygimnáziumban 
15-én .m egkezdőd ik . A tanítás három csoportban tör

ténik* I* CS- 'bétf-ő és csütörtök 6—7 óráig, v|I. cs;. 
hétfő és csütörtök 7—8 óráig, III. cs^kedd és péntek 
g_-7 óráig- -A hallgatók csoportokba való beosztása 
arányosan történik az esetleges kívánságok figye
lembe vételével. A beosztás megbeszélése céljából 
a vezetőség felkéri az 1—50-ig számozott nyugtával 
bírókat, hogy 15-én 6 órakor, ;az 50—100-ig számo
ltál .bírókat, ihogy 7 órakor jelentkezzenek a leány
gimnáziumban. Az 'esetleges újabb jelentkezők be
írása ugyanaznap 5—6 óráig történik.

Szádon lisztitassa ruháit vitéz Rókánál. 
Ciuezor G.-u. 1. Bencésrendházban. 1000

— Képiárvielrés a mai; nappal bezárul.
Ma délután 4-től 7-ig kerülnek a márkás Jee
pek árverésre. A leggazdaságosabb, mai na
pon a műgyűjtőknek ellátogatni az Árpád- 
út 47. szám alatt levő képszalónba. :992/6

— Október 15-től Flacker Pista teljes
zenekarával muzsikál a Hungária kávéház- 
baji, 1015

— Angol nyelvtanfolyam indul meg hat
tól tizenkétéves .gyermekek számára októ
berben, havi két (2) pengős tandíjjal. A ki
tűnő módszerrel tanított kurzus kilenc hó
napig tart, a szükséges könyvekért külön
2 P fizetendő, a füzeteken kívül. A,tanfolyam 
vezetője Miss. Kathleen S w aby, a tiszta 

jövedelmet jótékony célra kívánja fordítani. 
Jelentkezéseket elfogad szívességből Wolf 
Gyula könyvkereskedése. Elegendő jelent
kezés esetén a tanfolyam október 19-én kezí- 
dődik.

SzŐrbouclé szőnyegek leszállított áron

300x200 58*- P 350x250 78*— P
Bútorszövetek 4*80 P-töl. — Kárpitos kellékek;

gyári áron is. Függöny nagy választékban. 

SINGER cégnél Dr Kovács Pál-utca. 1 sz.

— Egy lopott lserékpárt megtaláltak, 
t megint -elloptok,. S z a b ó  József gép

lakatos egy elhagyott kerékpárt talált az ál
latvásártéren. A minden valószínűség sze
rint lopásból származó kerékpárt a géplaka
tos beszolgáltatta a rendőrségre. — Egyéb
ként a szinte mindennapos kerékpárlopás' 
kedden sem maradt el. Ezúttal W i n t e r  
Gyula magántisztviselő kerékpárját lopta el 
ismeretlen tettes az egyik Árpád-úti üzlet 
elől. A nyomozás megindult.

Tűé És föiizötf te l  i s  túró
V állandóan frissen kapható 
I K özp onti T e j ü z e m  Á r p á d - u .  2 2,
•!®M Telefon 704. Éjjel 992. ________

FteJ|esíz?í|í|k ,a közkor házal. Győr vá- 
I o$na\ egyik legszebb intézménye a közkór- 
„ ^  nívójával elismert hírnévnek ör-
'eiid;£ppen ,ezért örömmel közöljük a kór- 
3zjijabh fejlesztéséről szóló híreket. Ezek 
ermí részben a már korábban tartalékolt 
szegekből, részben az 1035. évi zárószám!- 

j.ptasj feleslegből a kórházban különböző 
.J^zfsokat eszközöhiek. 'így 16 ezer, 
1Д 0 költséggel a lmlljaházban hűtőt létesí- 
#Ph a Syerm-ekgyógyászati pavillonban 14 
, ,pengő költséggel eta|ge-fütést rendeznek 

mellett a kórház egyik -régi, 
zsegugyi szempontból fontos hiányát pó- 

hVbaÍ1̂  ^dájgi kavicsos belső utakat asz
n ia  építik át, tízezer, pen'gő költséggel,

—- Nem érlkiezctt be felszólamlás: a ka
marai váliasiztás elten. Az október 4-én rnegj- 
tartott iparkamarai választás eredményét a 
kamarában közszemlére tették ki, hogy a 
megválasztás ellen nyolc napon belül fel
szólalással lehet élni, A közszemléretétel ha
tárideje most járt le és miután a ^megvá!- 
lasztott lista ellen felszólamlás nem érke
zett be, a választás eredménye most már 
végérvényes,

— Mindenkit érdekel lakásának berendezése ! 
Szép, kényelmes, korszerű bútprzatű lakás az ember 
életét kellemessé teszi. Aki ilyen lakást akar, ,okvei;- 
lenül szerezze meg »A BUTOR« most megjelent ,9-es 
számát, amely bő képanyagot tartalmaz a maii idé
nyeknek megfejelő, művészi ízlésű bútorokból. Meg
rendelhető a kiadóhivatalban: Budapest, VIII., Ho- 
ránszky-utca 8. E lapra való hivatkozás esetén ingyen 
mutatványszám!

Felvételeit 
fillérekért 

albumokba
rendezzük, 
ragasztjuk, 
díszítjük és 
feliratokkal látjuk el,

DOBOS FOTO
978—1

Baross-ut 22,
Hungária kávéházzal szemben.

— Az újvárosi toronyóra. Az újvárosi 
Szent József-templom toronyórája volt .a 
mindenkori kezdő győri újságíró humora 
lés szatírája első kísérletének a témája. 
Miár néhai való jó K o v á c s  Pál az (új
városi toronyóra számlapján köszörülte 
k i a pennája hegyét, megírván, hogy azon 
a mutatók gyorsasági rekordra töreksze
nek és megszégyenítve ’a hajóvontató lo
vakat, olykor-olykor 40 perc alatt fútjájk 
le a hatvanperces egy órát. Jó magam is 
megveséztem néhányszor ezt a szeszélyes 
toronyórát, amely a tempós újvárosiakat

. nem egyszer kengyelfutásra késztette 
dolga végzésében. Nem is volt egyetlen 
•igaz barátja. Mindenki haragos tekintettel 
nézett föl reá. Még a csupa szív (és lélek 
»nagyságos úr«, В á r i  l i c h  Lőrinc plé
bános sem nézte jószemmel, mivelhogy 
a zsebóráját sokáig a toronyóra »mánusá- 
nak« menetéhez igazította s így vagy 
majdnem lekéste a misét, vagy igen ko
rán ment át a templomba, hívei lelki- 
szükséglete kielégítésére. Most aztán azt 
a szinte hihetetlen hírt hallom, hogy az 
újvárosi toronyóra, az összes győri to
ronyórákat »letörve«, — a legpontosabb! 
És mondja valaki, hogy már nem történ
nek csodák?! (L ud to l la s . )

— Jó ellátás, kényelem, gondosság Bu
dapesten a Park-szállodában, a Keleti pálya
udvarral szemben. Leszállított árak. — E Jap 
előfizetőinek 20o/0 engedmény. 746

— Az Ödol-íogpép védi fogait! Használjon, tehát 

Odol-fogpépet reggel és 'este. Az 'alapos lés rendszeres 

szájápolás Odol-fogpéppel megtartja fogait öregkoráig, 947

— Gyengélkedés idején, különösen ha a 
rosszulléteit szorulás vagy keresztfájás fokozza, 
az enyhe és ig'eni kellemes természetes «Ferenc 
József» keserüviz mindig1 puha, könnyű szék- 
ürülést és kielégítő (emésztést szeireiz. 636

U rak  figyelmébe 2
Férfikalap-tizletemet megnyitottam. Műhelyem
ben szakszerű tisztítást, festést és vasalást is 

vállalok mérsékelt árban,

Kolilman Ervin
838 Árpád-ut 80. sz.

___________(Győri Hírlappal szemben.)

ELITE FILMSZÍNHÁZ
Szerdáig: 5, 7 és 0 órakor:

Gustav Fröhlich és Dorothea W ie ck  első 

együttes filmje, a VETÉL YTARS AK. A dol

gozó nő és a szerelmes asszony harca a 

férfiért.

— A sseabacleigyietem megnyitás#. A
győri szabadegyetem október l!9-én kezdi 
meg működését. Beiratkozni a szabadegye
tem ügyvezető igazgatójánál lehet,, bencés- 
gimnázium tanári terme, október 16-án és 
17-én délután hattól hétig és az előadások1 
napján a kát. körben. Félévi tandíj 2.10 iP, 
egy-egy napra szóló jegy felnőttelmek és 
tanulóknak 30 fillér. Az előadások helye a 
kát. kör díszterme, ideje október 19-től nq- 
vember 28-ig, hétfőn, szerdán és péntekien 
délután hattól nyolcig.

Tizezer em ber Hock János 
temetésén

В ud aptes t, okt. 13. Magyar Hiradió. Ked
den délután hatalmas. részvét mlejllett temették 
e|l a Ikerepesiuti temetőben Hock Jánost. Tizezer 
embleir ‘állta körül a szabadban fölállított rava
talt, amelynél a jglyáiszszertartást az elhunyt pap 
régi barátja, Griejgielr Miklós, pápai prdátus vé- 
glezte, fényes papi segiédlletteí. Az oiperaih|á!zíi 
énekkar gyiálszdalai után Ruippört Rezső тюод- 
dott gyiászbeszédet, majd a szoei áldetaiokrata 
plálrt inevében Budhilnger Mainló' besziélt. A simái 
Nagiyi Vince d!r mondott giyálszbieiszédet.

Rövid h irek

A szombathelyi törvényszék Bortili Jidnö 
kőszegi hlentds1 és mészárost, alkti míotoríkerék- 
plálrjávai szándékosan hialálra gázolta. TaUacsi Jó
zsiéi próbacsteindőrt és még] hlájroim lelmibeír lelglá- 
zolá^át kísérelte meig], 12 évi fegjyhlázra Ítélte.

A külkereskedelmi hivatal, amely eddig! a 
Ikerteskedelmi minisztérium] irányítása alatt dlol- 
gioizott, a j'öívőbíem a kül ügiyminisztériumí veize- 
tésid aШ kíerül.

A nyíregyházi rendőrség felrendelte Tury 
Lajios OTI-főorvos orszjágos (köiröizését, aki 
ínyoimtalanul eltünit ínyiregyházi lakásáról. Köz
ben megiállapitottálk, hogy a főorvos a Mpótmle!- 
zeí elmiegyógyintézetbfen iájl ápolás alatt. Tury 
ugyanis fölutazott Budapestre1, ott nend'őrorvos- 
sai mieg;vizsg|á|ltatta magját és a vizsgálat öreld- 
ményie az elme'gíyóg'yintézeti ;g|yó;g*yközelést tette

Londoni hír szerint a szerdai angpl minísz- 
tertadálcs ig!en fontos döntéseket hloz. A további

íegyieinruhaviselési tilalmat rendölnek »ей- Az an- 
igíol kormiány h-athavi (dőtartamíra miögítiltjá a 
politikai födvonuláisokat és utcai tüntetésekéit.

A Rómába kinevezett új francia mgíyiklöl- 
vet megbizólevelö körül nehézségiek mlerülteik! 
föl. A francia koirmáiny hir .szörínt mieimi akar 
hiozzájárulni ahhoz, hogy a követ megbizófeveife 
Viktor Emiáinituel' olasz királyhoz és Abesszinia 
icsíáiszáráhioz szóljon. Valószinű, hogy ebbelni a 
kérdésben diplomáciai eszmieeserék indulnak! 
tmtíg. A francia lapoíl-c érteisülései szerint Rómía 
addigi üiiem hajlandó hoizzláljárullnii a francia nagy
követ kinievezéséhíez, amigj a franciá koirmlálniy 
hozzá' iniem járul aTihoz, hogy a miegbizólövetet 
Abiesszinia császárához is intézzék.

Az angol fasiszták' székhazát az éjszaka 
fiöllgyujtoitták, del a tűzolt[óísá!glnak sWeirült a tü
zet ieloltani. Hajnali négy óra tájban! autó álltj 
mie|g[ a .székház lelőtt és az autóból kiszállt lögjyéi- 
oelk valami folyékony gyujtóanyagpt 'ölntöttek a. 
székház levélszekrényébe, majd eltávbztak. — 
Nielm sokkal később lálng1 csapptt föll az épüleít- 
bíelnij a ’tüzet azonbani hiamaroisain eloltották.


