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A  győri fotball
diada^i bejárta (íz elmúlt két napban 
az egész országot. Azzal a gyönyö
rű és férfias győzelemmel, amelyet 
fárasztó ^idegölő küzdelmek egész 
sorozatán át az Egyetértés Torna 
Osztályának pompás gárdája ki
harcolt, Győr város ne,ve belekerült 
ď  sportkrónika aranylapjaira. Nem 
kell ma már fejtegetnünk és bizo
nyítgatnunk azt, mit jelent a sport 

' propaganda szempont jóiból. A ma
gyar névnek világszerte annyi di
csőséget szerzett a mi fiaink sport- 
tudása, tehetsége, harci készsége, 
amely felér sok sok diplomáciai te
vékenységgel. A győri - f utball dia
dala mindnyájunknak örömünnepe 
a három folyó városában. Egész 

, szívvel, egész lelkesedésünkkel ün
nepeljük fiainkat, akiknek kitar
tása, fegyelmezettsége és talán leg- 

•• inkább a győzelemért égni tudó 
pompás lelkesedése Győr városára

• terelte százezrek figyelmét. Az el
innil vasárnap as EŤO mámorosán 
nagyszerű győzelmének napján 
nemcsak a futbal Isportnak, de hisz-

• szűk és reméljük, hogy az egész
- győri sportéletnek is ú j korszaka

kezdődött el. Győr fia i megmutat
ták, '-hogy országos viszonylatban

• is kemény, komoly ellenfelek és 
tudnak küzdeni, tudnak síkra

' szállni városuk'hírnevéért. Az ETO 
az utóbib időben olyan komoly fej
lődés útjára lépett, amely a figyel
met országosan erre a kiváló együt
tesre terelte. Vasárnap mutatko
zott meg á  győri gárdának igazi 
küzdöképessége és lelkessége. Az a 
győzelem, amely a legjobbak közé 
emelte a győri fiúkat, jelentőségéw 

; ..be,n igen nagy. Az ETO gárdája a
■ legkitűnőbb magyar csapatokkal

• '/kerül majd1 össze és ebbein a harc
ban még tovább fejleszti kitűnő Ы- 
pességeil. De idegenforgalmi szem
pontból is igen■ nagy jelentősége 
van a vasárnapi ETO diadalnak,

■ meri a ,jövőben a futballsvprtnak 
; országrasžólú eseményei lesznek
Győrött, amelyek messze vidék 
sportrajongóit hozzák el ide hoz
zánk. A zöldfehérek csapata nem
csak tudásával, fáradhatatlan oda
adásával, de ideális sportrajongá
sával is megérdemelte, hogy Győr 
város polgárai valamennyien meg
hajtsák előttük az elismerés zász
lóját. — Az egész ország sajtója 
visszhangzóit az elmúlt két napban 
a győri futball diadalától, ez a 
győzelem fölrázza a közönyöseket, 
magával ragadja azokat is, akik a 
sport szépségeit, férfiasságát nem 
ismerték. A vasárnapi diadalnak 
részesei a lelkes tizenegyen kívül 
az ETO kitűnő vezetői, akik annyi 
szívvel, szeretettel és megértéssel 
irányították csapatukat ebben a 
felejthetetlen szép és nemes küz
delemben. Ebben a pillanatban, n 
győzelem lelkesedését együtt étjük 
át velük mi' győriek, azt kívánjuk 
nekik, hogy kísérje továbbra is 
olyan siker , minden lépésüket, 
mint a?nellyel'most Győrnek dicső
séget szereztek.

Dr U. A

Kis német vendégeink
a Balaton partján

A Győrött nyaraló drezdai diákok 
és diáklányok vasárnap Mille Géza 
kamarai h. igazgató és Gracza Ká- 
rolyné vezetésével kirándultak a Ba
latonra. Balatonfüred, Tihany, Bala
tonalmádi voltak útjuk állomásai. 
Felejthetetlen emlékekkel tértek visz- 
szą. a magyar tengerről s tele voltak 
újsággal, mesével. Megnézték a t i
hanyi apátságot, kipróbálták pajkos 
kedvvel a visszhangot, meglurödtek 
az ezüstös vízben, eveztek, utáname
rengtek a szálló sirályoknak és esté
re fáradtan, de jókedvűen érkeztek 
vissza a szép kirándulásról.

A következő programjuk aug. 8-án 
délelőtt'a püspöki kincstár megtekin
tése, figyelemmel arra. hogy a győri 
közönség éppen ez iránt a legcseké
lyebb érdeklődéssel viseltetik. — 
Ugyanezen nap délután Kiskűton 
zártkörű mulatságot tartanak szá
mukra a zöldben Endery Jenőné és 
Vajda Jánosné rendezésével. A kis 
németek nagyon jól érzik magukat, 
mindenki dédelgeti őket s a lányok 
a legbüszkébbek arra, hogy az Anna- 
bálon magyar „katonatiszttel“ is tán
coltak.

Nagysilcerü Lullurest

*
Rózsaburgonya, makói hagyma

és konyhakerti termények

nagytételbeil"eladék
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GazJasági oLłałóeloaJáso L  a vármegyéken
Sokorópátkai Szabó István v. mi- valóban mindenütt silány, a kapas- 

niszter a Mezőgazdasági Kamara né7 növények ugyan többet1 ígérnek, de 
hány tisztviselőjével a vármegye töb(> szét foszlik itt is a gazda reménye, ha 

~l tartott vasárnap ' Ł L~községében tartott vasárnap oktató- 
előadásokat a gazdaközönség részén*. 
Az előadások témái: az időszerű me
zőgazdasági munkák helyes elvégzé
se, a talaj jó felhasználása, a vetési 
munkálatok, vetőmag előkészítése. 
Ezekkel a vasárnapi előadásokkal 
kapcsolatban Sokorópátkai Szabó 
István megállapította, liogv a termés

a nyár hűvössége hosszabb időig el- 
tart.

A Mezőgazdasági Kamara ezek
kel a vasárnapi előadásokkal, melye
ket az. előadók tovább folytutnak a 
falvakban, szépen kiveszi részét a 
gazda közönség annyira fontos okta
tásában s a szakszerűség eléggé nem 
kíván lia tó bevezetését viszi előre.

Újvárosban
Szépszámú érdeklődő jelenlétében 

rendezte meg az újvárosi Szent Jó 
zsef ifjúsági lvör zászlóavatást elő
készítő kultúrestjét vasárnap este az 
Iparostanonciskola nagytermében. — 
Barilich Lőrinc p. kamarás, c. kano
nok, kormájny főtanácsos 'mondott
meleghangú bevezető beszédet az if
júsághoz és a vendégekhez. Korszerű 
magyar táncok következtek ezután. 
Az ügyes bemuUitónak nagy sikert* 
volt. Az est másik szép prograniszá- 
mát, dr Közi-Horváth József „Szi
várvány“ című színdarabját hasonló 
nagy lelkesedés kísérte s sűrű tapsok 
jutalmazták a szereplők ügyes játé
kát. A színdarabot -az Ifjúsági Kör 
műkedvelői és az Újvárosi Mária- 
kongregáció leánytagjai adták elő. — 
Őszinte elismerés illeti az est agilis 
rendezőit, Patai) Károly tanítót, a 
kör elnökét és Bódiss Aladárt, az If
júsági Kör társelnökét.

A januárba^ megalakult S/.t. Jó 
zsef Ifjúsági Kör ezzel a szép kuftúr- 
estteľ mutatkozott be a győri közön
ségnek igen előnyösen. Az Ifjúsági 
Kört Patay Károly tanító szervezte, 
iparos és munkásif jakból s az egye
sület ma már 80 tagot számlál. Célja 
a katolikus dolgozó fiatalság össze
tartása. nevelése az Actio Catolica 
szellemében. Hetenként tartanak kö
zös összejöveteleket. Ilyenkor rövid 
J előadások hangzanak el modern szo
ciális- problémákról, melyeket élénk 
•megbeszélések és vitaestek követnek. 
[Az ifjúsági kör már nagy népszerű- 
(ségnek örvend Újvárosban s záloga 
.egy .főbb, megértőbb, szociálisan tisz
tu lt felfogású, dolgozó fiatalság ki
alakulásának.

Győrben a Dunába ugróm
— irta szüleinek a fiú és megszökött hazulról

A bakonyszombalhelyi csendurség 
telefonon értesítette a győri rendőrsé
get, hogy

S z ik la i Sándor 15 éves ľ iú  rejté

lyesen eltűnt, illetve megszökött 

onnan,

szülei pedig másnap egy Jevelezőlapot 
kaptak, amelyen a következő szöveg 
volt olvasható: *

— Mire e Je velem kézhez I kapják, 
már nem élek, mert Győrben a Dunába 
ugrom. Isten,velük, Sanyi. •

A csendőrség értesítése szerint

az eltűnt f iú n  szürke in icisapka és 

kék kabát, valam int szürke nad

rág  van. •

A reudőrség most városszerte keresi 
az eltűnt fiút, hogy megakadályozza 
öngyilkossági szándékában.

felvételeiről tökéletes nagyítást készít
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1 1 A  R ífe  €1 drogéria és fotólaboratóriuma
V  U  V  Д  GYŐR, BAROSS-UT 22.

M egbízható ólai és por
festékek, kocsi és butor- 
fénvezés, é p ü l e t í e s t é s

Ids. Molnár István
Győr, Jókai-utca 13. sz. 

45 éves cé£. 552

Öngyilkos lett egy gazda
Felsőgallán felakasztva, holtan ta

lálták meg a*, padláson Budacsik János 
55 éves gazdát, nki — mint laz orvos 
megállapította, — már vagy 5 órával 
azelőtt követte el öngyilkosságát.

A holttest mellett semmiféle ira
tot, búcsúlevelet seni találtak,

így az öngyilkosságnak oka ismeret
len. 'V győri ügyészség megadta |i te
metési engedélyt, miután bűncselek
mény gyanúja nem forgott -fenn.

A FEUER ROZSA étterem
Vilmos császár-ut 17. 4*7

A b o n e n s  v e n d é g e k e t  olcsón vállal. 

Esküvőkre, bankettekre külön termet dijtalanul 

ad. Újonnan átalakított kert h e ly is é  gében  

esténként cigányzene. Szives pártfogást két.;

vámos ANTAL vendéglős

Keresztény kézből keresztény kézbe a pénzt!


