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CUTE filmszínház
Szombatiét keddig hétköznap 5, 7 és 
órakor^ vasárnap fé! 3, ' egynégjréii'$,■ 
i \  háromnegyed? és fél 10 órnkol*

J848 M á r i a  IIf o n a

Romantikus szerelmi tragédia a ma
gyar szabadságharc viharában. Fősze
replők: Pánt a Wessely, Willy Birgel, 
Pnul Hörbiger, Hedvig ßleibtreu és 
Kari Günther.

Kinevezés
Az m k ir . pénzügyminiszter Kom 

ka., jLászl&t, t S^öpljerger Jánost, dr. 
Hebíenyi Andrást, Köftnéndi Györ
gyöt, TölJösy Imrét, dr. Bertócrt' 
Elemért Gesehlir.d Andrást, Csen
des Dezsőt, Lipovits Pált,^ Szabadi 
Györgyöt, Horváth L- Istvánt a győ 
ri pénzügyigazgatóság hatáskörében 
beosztottakat különböző minőségük
ben a XT. fizetési osztályba, ideigle
nes minőségű forgalmiadóhivataíi 
íl. osztályú tiszteikké kinevezte.

’ Kitűnően sikerült az 
ujvárosi bál

Vasárnapra virágdíszbe öltözik a 
Katolikus Kör nagyterme. Az ablako
kon Széchenyi idézetek: Magyarok va
gyunk, szeressük egymást, Bánat hor- 
vfl9zt, öröm éltet és füzéres felirat : az 
isten hozott, Újváros szeretettől kö
szönti kedves vendégeit — üdvözölte az 
újvárosi bál résztvevőit. A megnyitás 
előtj Ruppenthnl Miklós dr elnök a bál 
célját vázolta keresetlen szavakkal, 
ismertette a Kerület SC átalakulását, 
a közös munka egyetemes érdekeinek 
szolgálatát. Rámutatott arra, hogy a 
legszegényebb városrész is gondol a 
szabadságukat védő finnekre és fela
jánlja szerény támogatását a finn vö
röskereszt egyesületnek. Ezután közö
sen imádkozták cl a- nemzeti Hiszek
egyet. A termeket zsúfolásig megtöltő 
fiatalság a knlonazonekar: Újvárosban 
végigmenni nem merek c. csárdására 
megnyitotta n táncot, A bálon Győr 
valamennyi városrész képviseltette 
magát. Ott láttuk Morvay István felső
házi tagot, Marschall Béla kormányfő- 
tanácsos^ Lukáts Dez*ő újvárosi plé
bánost, Valló István dr. tanácsost, 
Rábl Elemér bankigazgatót, Hosteler 

Elemér ref. főgondnokot, Czopf Ferenc, 
dr. járásbirót, Czingrábcr Lajos dr, tb, 
főügyészt., Zámolyi István dr. főorvost, 
S'zolnoky Kálmán tanárt, Frits József 
gyárigazgatót. Ajtony István főjegy
zőt. Kelemen Sándor és Szele József 
dr. lelkészeket. DzMdn Elemér dr. ügy
védet, Újváros vezető egyéniségeit, 
fiatalságát, cs bájos hölgykoszorujőt. 
Éjfél után Ravasz Jenő cigányzenekara 
szórakoztatta, a bálozúkat, akik a kora 
hajnali órákig táncoltak. A bál erkölcsi 
é> anyagi sikere n fáradhatatlan ren
dezők ; Grábits Frigyes, Lauscher 
Nándor, Gál István és társai érdeme.

— Esküvő. Bittmann Gizella és Zsit- 
vateői Zsitvay Imre hirlapiró (Buda
pest) vasárnap tarolták esküvőjükéi 
Gvőrben.

Kitünően sikerült a közép- 
iskolások síversenye

Szombaton délután 3 órakor ren
dezték meg az idei téli szezon első 
Ivisok siversenyét- A 'kezdés idő
pontjára különösem

a tanítóképző fa a kereskedelmi
iskola növendékei jelentek m^O 

túlnyomó többségben

n Ko valter-vend églő .melletti tere
pen. Ott láttuk Förhecz József dr. 
ivazgatót. Czeiner József és Lóránt 
József tanárokat, a Ivisok, Koszey 
Tstván főhadnagyot, vitéz Lóránd 
Ferenc hadnagyot és Nemedv Is t
vánt a levente felügyelőség képvi
seletében-

A diákság nagy ambícióval és rá
termettséggel képviseltette magát a 
kisérloti versenyen- A terep 1-5 km 
volt-

Tizenegy induló futotta végig a 
terepet.

az eredményt jónak kell mondani- 
Az első öt versenyző a Nagy Béla 
Zsolt» által felajánlott érmeket nyer
te.

Eredmények a következők: 1- Otto 
József (Kor-) ö p 44 mp- 2- Kiss 
Kálmán (Kér) 6 p 17-5 mp. 3. Sev 
László (Kor.) f> p 10 mp. 4. Ma.io»* 
Szemenor Viktor (reál)- 0. p 19-<> 
mp- f>. Bácsi József (lan- képző) (> 
p 33 mp-

A szombat délutáni versemy elő
készítője volt. a jövő vasárnap ren
dezendő Kisok és levente futó és le
sik]« versenynek, amit Prépost pnsz 
tán tartanak- Erre a versenyre* már 
is seek résztvevő jedenfkezeit

Fizessen elő a
Győri Nemzeti Hírlapra

'•V-

Szüyy -László a.^ybiilben ; \ i:A

Jacoby klasszikussá nöH operettjét 
bármennyire szeretik a biztos siker hi* 
ben műsorra tűzni a vidéki színigazga
tók — hütlentil gondozzák. Arra kézre, 
bőkezű, gazdag kiállítású, fénytszóró 
kézre gondolunk is, amelyik bizony 
sok esetben hiányzik ennek a darabnak 
a felújításán. Ismerjük a gondokat és 
talán érveket is fogadunk el, de »em- 
mi esetre sem helyeselhetjük, hogy lc- 
szegényitsók, lesoványiteák, kopottá 
tegyék az operettet, amely egyik leg
szebb őrzője a manapság sokat vissza
sírt békebeli nagyoperettek- tradiviói*- 
nak és nemes,, súlyos, ércveretti ‘mes
terségének.

Elmondtuk ezt >tt, — mert az utób- 
( bi időkben magunk is tapasztaltuk, de 
azért is, mert Beleznai Unger 1st van

íliái láttuk a Sybilt, úgy ahogyan az ál
modozó fiatal Jacoby elképzelte, meg

festette és telerakta egy fiatal élet min
den reményével, szépségével és művé
szetével

Szűcs Lászlót, akit valamikor évente 
láttuk Győrött, a Parasztbecsület,. Mb- 

J soly országa, Három a kislány repri- 
zeín, ezúttal Petrov hadnagyot énekel
te káprázatosán dús tenorjával. Emel
lett pompás bonvivánt. Radnóthy Éva, 
Hamvay Lucy, a dekorativ Bakó Baba, 
Molnár István és Szokoly vonultak itt 
az előadáson még dicséretesen.

Külön megjegyzésünk: a díszletek 
és a szlnpompás orosz: ruhák nagyon 
szépek. Radnóthy nagyhercegnő jelme
ze egy ritka élmény,
1 —sz s.—

Szűcs László ma este a Cirkuszher
cegnőben lép fel.

MÜSOÍi:

I Kedden este 8 órakor: Cirkusziiéi’- 
cegnó'-

| Szerdán este 8 órakor; Pozsonyi 
1 a kodalom (operettbemutató).

Csütörtökön este 8 órakor: Dolly 
(akciós előadás)*

Pénteken d- u. 4 órakor; Zimberi- 
zombori szépasszony (mérsékelt 
Itelyái’akka!).

Pénteken este 8 órakor: Dalol a 
nyár (operettbemutató) •

Szombaton este 8 órakor: Dalol
a nyár.

Vasárnap d. w- 4 órakor: Dalol
a nyár-

Vasárnap este 8 órakor: Dalol
a nyár-

( Hétfőn este 8 órakor: Gül Baba
(akciós előadás) •

Kedden este 8 órakor: Bőrogér-

két operettet gajsdag kiállítással év 
ragyogó rendezésben miitatja be 
Győrnek Beleznai színháza.

Csütörtökön este ;  . . . . . .

fé/helyárak
Csütörtökön este félhelyárakkal 

mutatja be a színház’ a Dolly cimő 
nagyoperettet- Félhelyám jegyeket 
a Gy. N. H. szelvényeinek felmuta
tása ellenében szolgáltat ki a szín
ház pénztára- Szelvényt kiadóhiva
talunkban korlátlan számban lehet 
váltani'-

K ét bemutató lesz  
a héten

pozsonyi lakodalom és Dalol 
a nyár

A héten két bemutatót tart a 
színház. Szerdán a Fővárosi Ope- 
rettszinház nyitó slágerét a Pozso
nyi lakodalmat, pénteken este, pe
dig a nyári Budapest márkusparki 
njdonságát a Dalol a nyár című re- 
vííoperettet mutatja be a társulat- 
A második darab a Dalol a  nyár, 
végigfutotta az egész nyári szezont 
a budapesti Márkus Parkiján- Mind

50 százalékos jegekéi!vezmény.

Ezen szelvény felmutatása ellenében 
\ Győri Nemzeti Hírlap olvasójának 50 
százalékos kedvezményt ad a színház 
pénztára bármelyik hetyre.

Nyolc Jj’gródihdijas színésze van 
a Beleznai. társulatnak• A cseretáf- 

I salatok közöli nála van a legtöbb. 
Beleznay Unger István direktor. 
Szigetiig Irén, Jurik Ica,, Hamvon 
Lucy, Radnótiig É*'a, Kormos Fe
renc, Szakoly Gyula és Madarász 
László• Valamennyien viselik is a. 
Lég i á dg dija f: o ra ny presetgyiirn I,
a dii adományozásának belevésett.
dátumával•

96.5 százalékosLegjobb
rum é s  likőr
készithetőhazilag

a Tip-Top
eszenciákból

D O B O S  drogériákon
Baross-ut 22.

Fl N O M  11 B evon u láselő tt
Férfi meleg hosszú alsónadrág 
Meleg férfi alsónadrág 
Téli pulóverok
Téli meleg zoknik, hosszú harihnyák 
óriási választókban

ö f 1 e  k eztyü sn él
Győr, B a ro ss  ut 7,


