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Elbúcsúzott az újvárosi 
rom. kai. egyházközség 
volS káplán ja ié i. Kele
men Sándor mezőőrsi 

plébánosftól

Megható ünnepség keretében 
vett búcsút vasárnap délelőtt, az; 
ujvárosi róm. kat. egyházközség 
közszeretetben álló káplánjától, 
a nyolc éven át hűséges lelki
pásztortól, Kelemen Sándortól, 
aki Mezőőrsre került plébánosnak.

Az ünnepséget délelőtt fél tiz 
órakor szentmise és szén beszéd 
vezette be, amit a távozót Kele
men Sándor mondott s a szó
székről is elbúcsúzott a templo
mot zsúfolásig megtöltött híveitől. 
Az ünnepség a Szent József ott
honban folytatódott, ami szűknek 
bizonyult a hatalmas tömeg be
fogadására. A budapesti nyugati 
pályaudvar dalárdája: éljen soká 
c. dallal köszöntötte a bucsuzót. 
Ezután Lukáts Dezső ujvárosi 
plébános mondott istenhozzádot.

Szétszakadt egy kötelék —
7 mondotta — mely összefo

gott két embert, akik hiva
tásuknál fogva lelkipásztorok.
Az ujvárosi egyházközség 
szerette papját, aki híveinek 
örömében és bánatában egy

aránt osztozott.

Ezt követően Czopf Ferenc dr. 
az egyházközség, Császár Margit 
az elemi iskolások, WiertI Béla a 
tanítótestület, Finta József a piny- 
nyédi hivek, Matusek Erzsébet a 
kongreganisták, Reszt István a 
Szent Erzsébet telepi hivek, 
Schwartz György az ifj. egyesü
let, Matics Sándor a Szent Er
zsébet telepi dalkör, Sziffer Ká 
raly az öreg tanítványok nevében 
vett búcsút Kelemen Sándortól, 
aki könnyekig meghatva mondott 
köszönetét az ünneplésért Befe
jezésül közösen elénekelték a 
Himnuszt. Az ünnepségen Sipos 
Mihály dr. főszámvevő a város 
képviseletében jelent meg, de ott 
Játtuk az újvárosi hivek és tisz
telők népes táborát is.

flz Emerícana Valefa 
ünnepsége

A Foederatio Emerícana Jaurinen- 
sis Corporatiója junius 28*án, pénte
ken este pontosan 8 órai kezdettel 
évzáró kiskáptalant tart, melynek ke
retében rendezi meg a curia ezév- 
ben végzett leventéinek vale«a ün
nepségét.

A  valeta ünnepség után larnpío- 
nos salamander menetben az ifjúság 
az országzászló elé vonul.

A ballagás után este fél 10 órai 
kezdettel a Katolikus Kör összes 
helyiségeiben valeta*bál lesz.

Belépődíj a táncestélyre 1 pengő.

Minden győri olvasson 
SYÖRI NEMZETI HÍRLAPOT

Csókoljon meg
V. ;Bánky prÓ2ai vigjátékegyűtfese 

legkitűnőbb művészeiét mutatta mej; 
tegnap :este az igénytelen cimü, de a 
franciás' könnyű humorral bőségeser. 
fűszerezett vígjátékban. Keveset vonzoti 
a darab, de akik látták, bizonyára nem 
sajnálják.

V. Bánky Róbert káprázatos figurái 
nyújtott, egy félszeg ember szerepében, 
akí véletlenül arisztokraták köze került 
Sok tapsot kapott és sikerét nem csor
bította, hogy néhol túlzott is kissé. À1* 
szegi Lajos, Zilahy Pál, Balos Gyula, 
emelkedtek ki az együttesből. Botond 
Mária, akit ezúttal először láttunk vi* 
szont, ugyan olyan jó volt, mint máskor.

V Bánky rendezése gyors tempóban 
pergette le a könnyű és S7Órakoztato 
előadást.

MŰSOR:

Kedd: Az amerikai lány.
Szerda: Okos házasság.
Csütörtök: Erik a buzakalász.
Péntek: Debrecenbe kéne menni.

SZÍNHÁZI IRODA IIIRE I:

líKEDDEN ESTE lesz AZ AME
RIKAI LÁNY győri bemutatója < 
színházban. A szenzációs vígjátéko'
— mely a sport-iíju>ág problémái 
Meli fel — Tóth Miklós irta. A ki* 
tűnő szereplő gárda, vitéz Bánk) 
Róbert igazgató rendezésében a tu
dásuk • legjivát adják. Az eredeti 
liszteteket Básthy István tervezte. 
Á pazar kiállítású vígjáték újdonság
— az összesüritett műsor miatt csak 
egv este kerül szinre.

SZERDÁN este a Vígszínház leg 
nagyobb sikerű viojáték újdonsága 
, ŐRÖS HÁZASSÁG“ kerül szinre, 
egyetlen egyszer a szezonban. Fendrik

7e re ne >zen/.ácics vígjáték újdonsá
gát pa/.ar-szereposztásban mutatja b 
a ki ti nő Bánky egvütes.

CSÜTÖRTÖKÖN ESTE — ÉRIK 
A BUZAKALÁSZ. Vitéz Bánky Ró 
bért sűrített programjában igen nag\ 
érdeklődésre tarthat számot Ujház) 
György’ Erik a buzaka'ász cimű han 
gulatos operettje, amely csütörtököl 
este van műsoron.. A kiváló szerzi 
társával Kellér Dezsővel együtt egyi 
két irta meg a legmulatságosabb da 
raboknak, amely minden jelenetéber 
egész a kibonyolitásig fokozza a jó 
kedvet és derültséget. Remek táncok! 
-A III. fel vonás pompás magyai 
duettje a friss muzsika külön-külön 
's művészi élmény. Aki jól akar 
szórakozni okvetlen néze'meg.

Kedvezményes jegyek az összes 

előadásokra kaphatók Karda fűsze
resnél, Széchenyi tér.

Divatos Goldberger

ruhaanyagok
nagy választékban kaphatók

LISZY cégnél
Győr, Jedlik Á. u. 10. sz.

ia ie s e f a Royal élőt!
Vasárnap a Royal előtt embertö

megben dr Schöpf Árpád kórházi 
alorvos kerékpárjáról oly szeren
csétlenül esett le, hogy jobb lába 
megsérült: Taxival szállították a 
kórházba, ahol röntgen vizsgálat 
állapítja meg, vájjon törés. vagy 
komolyabb íoku zuzódás történt-e.

' MTK—bFAC 1:1 (4 0). A  főváro
si csapaton ez a nagyarányú győze
lem sem segített, mert az SVSE ;és 
Zugló megosztoztak a pontokon, az 
ETO pedig a Komárom elleni gye* 
zelmével biztosította bentmaradását. 
A kiesés kérdését csupán a gólarány 
döntötte el.

Dorog —Alba Regia 6:2, TSC—To
kod 4:0, SVSE—Zugló 2:2, Bentma
radnak ezek szerint az NBB-ben- 
SFAC, Lampart, Pénzügy, SVSE, 
ETO és a Zugló.

Kiestek : MTK, Dorog, TSC, Ér
sekújvár, Komátom, Pécs és Álba 
Regia.

EGYÉB EREDMÉNYEK: Ferenc
város—Slavia 11:1, Kinizsi—Unió 4:1 
Haladás II—GyAC 1:0, KFC-Hu- 
bertus 2:1, FÁK—Perutz 2:0, Kerü
let— Előre 1:0.

VASÁRNAPI MŰSOR: Huber
tus—Kerület, Kinizsi—GyAC, KFC 
FÁK, Kapuvár—M. Textil. Kinizsi II. 
—Koestlin, Hajmáskér—TSC II.

1940. június 25
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fiz MTK eset! ki 
az NBB-ből

A vasárnap lejátszott mérkőzések 
•iredményeitői függött, hogy az ETO, 
)VSF, Zugló és MTK kö/.ül melyik 
:sik ki az NBB-ből. Hatalmas küz- 
lelem jellemezte ezt az utolsó for* 
Julót. aminek részletes eredménye a 
következő:

ETO —Komárom 6:0 (2:0'. Vezette 
íványi. A  győri csapat nehezen len
dült támadásba és csík Kovács II. 
ügyes centerjátéka hozta meg a két 
*ólelőnyt. Fordulás .után Komárom 
iö emberrel jött ki a pályára, mert 
'<apusa, Ványa, vállsérülése miatt 
lem vállalta a'játékot. Az amúgy is 
uétesően mozgó vendégcsapat gyors 
egymásutánban kapta meg góljait Ko- 
ács 11., Neiger és Balog lövéseiből. 
\z eredmény még ilyen arányban is 

Ua/ságos, bár az ÉTO tói sem lát
unk nagyjátékot. Komáromnak igen 

gyenge napja volt. A győriek közül 
a két összekötő kivételével minden
kit meg lehet dicsérni lelkes játé
káért.
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N é v n a p r a  —  v i r á g o t
Stlxnétől

Deák ut 6. szám. Telefon : 946. a húspiacnál.

Megjeleni a Máira sorozat diadala a

Mátra 200 magyar motorkerékpár
Készséggel bemutatja a körzet képviselet

ifj. V A R G A  műszaki szaküzleí Győr,
Árpád ut 50. szám. — Telefon 1184.

Székfüvirágot (Kamilla) hársfavirágot minden meny- 
nyiséget átveszek. Gyűjtésre, szárításra 

kioktatom. —  Bővebbet:

Kapuy József
Kazinczy utca 18 szám.

, .Fekete 

kutya" drogériájában

Apróhirdetések
Megbízható portást keresünk ju

lius 1-re. Cim a kiadóban. 929
Bejáró takarítónőt felveszek. Cim 

a kiadóban. 928

Kapu alatti külön bejáratú búto
rozott szoba kiadó. Cim a kiadó
ban. 92 J.

Egy varrólány cs egy tanulólány 
felvétetik. Király u. 4. első emelet.

Szent György téri trafik pavillon 
azonnal eladó vagy bérbe adó. Cim 
a kiadóban. 930

Két hölgy fodrász-segédet (nőt) 
állandó alka’snazásra keresek. Ká
poszta fodrász, Győr.

Fióküzletnek megfelelő helyiséget 
keresek Baross, Kazinczy, vagy 
Peák utcában. Berecz, Árpád ut 
50. sz. 926

Két egy szoba konyhás lakás -Is 
gy különálló szoba azonnalra vagy 

augusztus I-re kiadó. Cim a kiadó
ban. ‘ 922

Hat középiskolát végzett keresz
tény fiú drogériába tanoncnak fel
vétetik. Cim a kiadóban. 790

Levéltetvek ellen szakszerűen per 
metez Csősz oki. mükertész, Révfa
lu. (Írjon). 903

Opel 1.8 literes kisadóju, jó álla
potban eladó. Cim a kiadóban. 911

Megvételre keresek 60 ezer pen

géig jól jövedelmező bér- vagy üz

letházat. Bővebbet Kapp László 

Magyaróvár, Horthy M. u. 16. 916

Győri Nemzeti Hirlap 

politikai napilap.

Felelős szerkesztő : 

NEMETH IMRE

Főmunkatárs és felelős kiadó: 

LISZY LAJOS

Előfizetés: egy hóra 2.60 P, ne

gyedévre 7.60 P. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Győr, Gr. Tisza I. térj

Nyomatott a Győri Nemzeti Hirlap nyomdájában. Felelős üzemvezető: Szelestey Gyula.


