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:lii - - A városi konybakcríészel. A városi
'ót anács mai -ülésén állapította meg a konyha- 
'°fevtészet - idei ütemtervéi. A főkcrlész

t -anis tervei készíteti a rendelkezésre álló 
holdnyi terület konyhakerti művelésére,; 

ró mii a tanács jóváhagyói!. Az üzemköltség; 
iö léú'áiiyzaía százezer korom:, ennek felét! 
léj ítöszámra kell ei L fölvenni. Az üzem terv és j 
iá gltségVÉités természetesen csak tájékoztató. | 

d annak végrehajtásába az időjárásnak! 
¡5 is egyéb■ viszonyoknak is vau beleszólásuk.!

1 i
-  Énekhang verseny. K é ti e y Szirti opo-' 

JJ iaének-esnő., mielőtl berlini hangversenyére i 
Vitázna, február 23-án Győrölt ací a Vigadó-1:
11 ¡áll; hangverseny i H o r v á t h  Fái zongora-! 
f pvész közreműködésével. Jegyek W o l f  j 
* lyüla könvvkercxkedésében váíúndók. |
¡j '-'"*Megnyillk az in-gyen fürdő. Szabó :  
al sfván főispán által, kezdeményezőit ingyen 1 
lü lépfürdő már holnap az első esetben fog! 
éli •éndelkezésére állni a hádisegélyezetlek; 
j [yennekcinek. A segítő iroda részéről Ki ss ,  
in du urhölgy. a napközi otthonok nemesielkü | 

-ézetője látja el az adminisztrációs miinká-' 
Kit. Ma. délelőtt a napközi otthonok köz-; 

es M i i ’irodájában már jelentkeztek is a had- 1 
* segélyes : nyák. még pedig oly nagy szám-: 
;f' )an, hogy mivel n fürdés csak korlátozottan ! 
IS orténhelik. a jegvek már négv hétre ic van -! 
151 iák- • oglalva. A. gyermekfürdeiés minden' 

»kólánál lets/.éssei találkozott, kivéve -az ál -1 
ól izmiakat. Matavovszky Méla tanfelügyelő az! 
in illáim iskolák növendékeinek nem engedte

E , hogy a fürdői igénybe vegyék, meri ez-! 
előadást mulasztanának, a szén hiány • 

.tanár úgyis sokul mulasztónak. A többi • 
¡íi'hem állami iskolák igazgatóságai örömmel: 

kjildik növendékeikéi az ingyenfürdőbe. Hol- i 
nap 9 órakor lesz az első fürdetés. A na-; 

Un gyóbb gyermekek közös fürdőben förödnek.! 
H A csecsemőket kádfürdőben hozzáértő asz- j 
¡i szonyok fogják megfüröszteni. Az orvosi fel-1

S óletet dr. P ' f e i f í o r  Füiöp urv.js lógja: 
Ilii. Ugyancsak holnap 2«) szegény asz--' 

szony ingyen fürödheíik kádfürdőben. Az j 
ingyen fürdő végei! a napközi o!i.houok köz-,

fronti irodájában .-'Arany .lános-u. 20. sz.■ j 
ehet jelentkezni.

A város tojáskészielét csökkentenék.-
¡Megírtuk, íogy'az orsz. közélelmezési híva-: 
'valsd a áros által Győr közönsége számára 
kellő gondossággá.' idejében beszerzett és 
konzervált íojáskészleléi Budapest részére 
akarta efoglalni. Ekkor még 300000 darab 
volt á-tojáskészlel. F a r k a s  Máivás polgár
mester és Klu'.rth Géza tanácsos szemé
lyesen tárgyallak a közélelmezési hivatal
ban, uliol kijelenteüék. h gy a hivatalt e lé
pesében nem vezette a város iránt animozi- 
íás, a városnak, mint jó gazdának, előrelálő 
gondosságai sem akarják érinteni és kedvel- 
teniteni, de a kényszer hatása alatt a kész
let felének átadásához ragaszkodtak. Ezt a' 
mennyiségei a tojásforgalmi iroda átvette,; 
’előlegül 60000 K.-t befizetett, a tojás megté- 
citendő árát a földmivelési miniszter később 
niífini[ja meg. Elvitték ezeiikivül a Koest

jeién lékeny készlet él. A tojásfor- \ 
iroda működését mindenesetre na-' 

n egyszerűsíti' az az eljárás, hogy egy 
'.os város készletét és egy gyárvállalat 

tíélkülözheteüen üzemktíllékét összepakkolja 
és ci-Yis'zi, ahelyett, hogy agy a városok, mint 
az iparvállalatok onnan kapnák a szükségle
teiket.

■ A tizedik győri gyógyszertár. A vá
ros közgyűlése tudvalevőleg a tizedik győri 
'ijÜjfógy szer tár felállítására beadott kérvényt 
•t%rp véleményezte. A belügyminiszter érte- 
;sítette a várost, hogy a vélemény- alapján az 
engedély kiadását megtagadta.

Ajánlat a % u,j színházra. Ismeretes, 
■hogy B ir i nge r  Tivadar az építendő uj 
szihház bérletére ajánhvlol adtak be a ta
nácshoz. Hajlandók évi 10000 l\.-érl bérbe- 
venni, szubvenciót nem kérnek, a régi szín
házát megfelelő átalakítás esetén mozi célra 
külön 12000 K. évi béréri vennék ki. A tu- 
nábs az ajánlattal ma foglalkozott, annyi
ban, hogy kimondta, hogy időelötli ajánla
tok tárgyalásra nem alkalmasak.

A Kalh. Kör barátságos estélye. A Visszaélés vásárlási igazolvánnyal.
győri Katii. Kör rendezőbizoltsága családias Söprű Gyula szabadhegyi lakos Németh
jellegű, barátságos szórakozásra invitálja ; Géza termelőtől vásárlási* igazolványra vett
ezúton tagjait és azoknak b. vendegeit fel)- 300 kg. rozsot. Később az igazolvány! visz
ruar 1.2-re, húshagyó keddre a kor nagytér-: y Mihúlvtól ' is vet
mébe. Meghívók non küldetnek, hanem a szakei le ts a//'ai ' auias Mihály to! is vet
rendező-bizottság ezúton adja a tagok tudó
mására a barátságos szórakozást azzal, hogy 
igen szívesen látja 'mindnyájukat egy kis
háborufeíejtőre. Gyülekezési 
áliapütatik meg.

idő

azzal Varjas Mihályiéi is 
300 kg. rozsot Söprű ezen fondorlata által 
kettős ellátáshoz jutóit. A rendőri büntető 
bíróság 5 napi elzárásra és 100 korona pén/.r- 

orában 1 büntetésre ítélte. Az ibélel még nem jogerős.

Haus. Heins Ewers A Pók és mindenes
juj könyv kapható Szilágyi modern antikvá-
i r in mában Királv-utea és Baross-tti sarok.
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A gázszolgáltatás korlátozása. A vá
rosi gázmű közhírré teszi, hogy ■•szénhiány 
mint! addig is mig szénnel rendelkezik _
a legszükségesebb és nélkülözhetetlen gázéi-1 eegáns női blúzok selyem, crep-
1 á tás szempontjából a gáznyom ást a követ- ( deschin. grenadin és markizclí m in őségek- 
kezőkép kénytelen redukálni: : bői. valamint kész női fehérneműek legjutá-

Reggei 6—8 óra között 36 m/m., 8— yaU j nyósabban fi e rő  Te s l v é r e k  cégnél' Ki
óra közöli 5 m/m.. délelőtt i/2l l  és d. u. »/22 j pál.\-ulca 12 *z szerezhetők be. 
közölt 35 m/m., d. u. i./23—5 óra közöli 5 
m/m.. d. u. 5- 7 óra közölt 25 m/m.. este 
7—10 óra közöt! 35 m/m., éjjel 10-12 óra 
közöd 25 m/m.. éjjel 11 -töl reggel fi óráig 
15 m/m.

A gázfogyasztó közönségnek saját érde
kében áll. hogy gázfőző vagy fülű-készülé
ked csak a v a s l ag  b e tűs i d ő k b e n hasz
nálja. meri a nyomás elégtelensége következ
tében célt nem érnek és a kísérletek csak 
gázpazarlásra, sőt sok esetben szerencsét
lenségek előidézésére vezetnek.

Molnár János betegsége. A győri kö
zönség részvéttel értesült u jeles színművész,
Mo l n á r  János betegségéről;.. A győri Ma
gyar vaggon és gépgyár rl. üzemiroda tiszt
viselői és az -automobil géposztály tisztvise
lői és munkásai nem álltak meg a sajnálko
zásnál, hanem részvétüknek és tiszteletük
nek a kedvei! színművész iránt érdemleges 
módon kívánlak kifejezési adni. Ge r g e l y  
Aladár művezető kezdeményezésére a gon
dolatot 72 korona összegyűjtésével valósítot
ták meg. Azoknak névsora, akik hozzájárul
lak. nálunk van leletben.

Katonai rendőrséget Újvárosnak. A
legutóbbi időben különösen rósz közbizton
sági állapotok uralkodnak Újvárosban. Nap 
nap után a lég vakmerőbb betöréseket 'köve
tik el az eddig még ismeretlen tettesek. Ezen 
aggodalmas közbiztonsági állapotok orvos
lására, illetőleg- a további lopások meggát- 
fására az újvárosi polgárok, főleg a gazdál
kodók az újvárosi rendőrőrsre megerősíté
sül katonai rendőrséget kérnek. Az illetékes 
fórum már tárgyalás alá vette a kérelmet, 
de a teljesítés a katonai rendőrség, egységes 
vezetése miatt nehézségekbe ütközik. Döntés 
még ezideig nem történt.

A rendőrség must havi forgalma. A
mull hóban a rendőrségen feljelentettek 227 
lopást, 2 ember élete elleni és 21 egyéb bűn
cselekményi. Ezek közölt kiderítettek 153 
ügyel, kiderítetlen, de nyomozás- alatt áll 97 
ügy. Feljelentenek 22 közbiztonság- elleni,
6 közrend és közszemérem elleni, 45 köz
egészség és iesti épség elleni, 145 egyéb ki
hágást. A közigazgatási fogdában letartóz
tatva és elzárva roll az elmúlt hó folyamán 
30 férfi és 21 nő, .akik közül illetőségi he
lyére lokmcoltalotl 1 férfi és 4 nő. A rendőr
kapitányság az elmúlt hónapban 99 drb. 
munkakönyvé! és 3 drb. eselédkönvvet ál- 
liioll ki.

Katonatisztek és altisztek konzunm.
Megírtuk, hogy a kalonaesaládok mozgalmat 
indítottak az élelmiszer és házi szükség! éti 
cikkek könnyebb és olcsóbb beszerzése iráni.
Most fedél alá kerül az ügy. amennyiben a 
Nem tényleges katonucsatádok fogyasztási 

szövetkezete eimen aíaku.1 meg a konzum.
! A szükséges forgótőkéi 50 koronás részje- 
j gyek jegyzése február 6-ikától ÍO-éig bezá-
! rólag történik ¡¡apormi d. u. 3..(5 óráig a
i Győri Hírlap kiadóim alakiban, valamin! a 
: Vörös Kérészi Kazmezy-uteai hivatalos lie- 
| hűségében. A konzum működésére vo:nt- 
; kozó közleményeket annak idején a Győri 
! Hírlap hasábjain hozzák nyilvánosságra.

Heti műkkor.
Szerda : A  puszta királya.
Csütörtök: itt először V eér Jndltb rózsája, 

szinjátékujdonság (Diverz 33.)
Péntek: V eé r  Judith rózsája.
Szombat: Sztam bul rózsája.
Vasárnap: d. u. mérsékelt heiyárukkal Böregér. 

Este : A  puszta k irá lya.

Veér Judit rózsájának szereposztása. A
csütörtökön szinkerülő értékes, romantikus 
színjáték szereposztása a következő: Veér 
Tamás Pogány Béla, Judit leánya Kiss Ma
riska, özv. Tólhné Medgyesi Erzsi. Sárika 
leánya Nagy Erzsi, Bercsényi generális 
Erczkövi Károly, Both kapitány örvössi 
Géza, Imre diák Ivoltai Jenő, Mózes Szilday 
Miklós, 1-ső őr Kállay Sándor, 2-ik őr r e 
lékén Valér, 1-ső cigány Dezső Vilmos, 2-ik 
cigány Medgyesi József, őrmester Bárdos 
József, egy tiszt Halász Gáspár. A darabol
Pogány Béla rendezi. A csütörtöki és pén
teki előadásokra nagy az elővétel.

A soproni sajtó Serí'özy Ilonka lávozá- 
sáról. Az ödönburger Zeitung mai számá
ban olvassuk a következő sorokai: •Serfözy 
Ilonkát, aki mini hősnő kimagasló művészi 
készségével gyakran szerzett nekünk élveze- 
zetcs estéket, a jövő idényre dr. Pa lek győri 
színigazgató előnyös feltételek melleit szer
ződtette. Mindamellett, hogy Bulla igazga
tónak jelenlegi, teljesen operettek állal ural! 
műsora folytán a drámai hősnőknek nem 
sok alkalmuk nyílik a szereplésre, mi és ve- . 
lünk az egész közönség sajnálattal táljuk a 
soproni társulat kötelékéből leendő lávozá--; 
sál.


