
H I R E K

Október 4 péntek
Róm. kát. naptár: Áss. Ferenc. — 
Prot. naptár: Ferenc. A nap kel 
5.46, lenyugszik 17.18 órakor.

Közkönyvtár i  órák
Könyvköícsönzés —- délelőtt 
kedden, csütörtökön "11-tt:12, d. u. 
hétfő, péntek 5—'7, olvasás d. e.: 
hétfő, szerda, péntek 10—1, d. u. 
kedd, csütörtök 4—7-ig.

Inspekciós gyógyszertárak
Okt. 1. reggel 8 órától okt. 8. 

reggel 8 óráig: Városi gyógyszer-
tár, Kazinczy u. — Szent László 
gyógyszertár, Wennes J. u. — Szent 
Ferenc gyógyszertár, Batthyányi
tir  - . . I

T o v áb b  ta r t  a  m e le g
Jdő járásjelentés este 10 órakor: 

Mérsékelt déli szél, éjjeli és reggeli 
köd, kevés felhő, a meleg tovább 
tart.

Jaj de szép,
ez az idei ősz. Tegnap ̂ megint ki 
bujt a szürkefelhős, ködös, nedves- 
Ichelletü kosztüméből, kifeküdt a 
napra, hagyta, hogy az októberele- 
ji. szél birkózzon izmain, hancuroz- 
son, friss, fiatalos tűzzel, ■ délélőt t- 
ről délutánra és közben ne gondol
jon másra, mint a mára.

TJgy szökött be az esőmosta Győ 
falai közé a kemenesaljai dombok 
mögül/mintha egy utolsó forró si
mítással akarna elbúcsúzni a virá 
gos Győrtől, az ablakokban, erké- 
lyeken, a szigeten„ a, korzón végig 
a parkok krupjain hagyott virágok 

. tói, a Püspökvártól, a vizektől, a 
Szigettől, a Belváros vénarcu, 7ced 
veshangúlatu utcáitól, a hársfaso 
ros Szent István úttól.

Olyan nehéz itthagyni az őszi 
Győrt. Valami különös varázsa van 
ilyenkor ennék a „fefsődunántuli 
metropolisnak”, énnek a romanti
kus városnak, ennék a vén és fiatal 
arcú városnak, ennek a tülekedő vá 
rosnak, ennek a barátságos, kézszo 
ritós, messzirőlköszönős városnak.

Győr, te, te, te, mit is mondjunk 
még rólad, ugy a szivünkhöz nőttél 
mert vidéki vagy és két világváros 
között szívod magadba az életet, a 
szint, valami egyéni keverése van az 
örömödnek, a búdnak, az italodnak 
a vérednek, a könnyednek és ilyen 
kor ősz tájon, gyönyörű vagy.

Nem tudom vették-e mások is ész 
re, tisztáégü októberi virradón, ml 
kor a nap már bújik fél a pénzügyi 
palota homloka mögül és első su
garait beereszti a Szent István 

■útra, a Bélváros háztömbjei fölé, 
vizek csónakházai oldalára, mintha 
: nagy sárgalevélü diszkoszom hu 
lőtt volna szét a városon, csenc', 
van ilyenkor, zizzenés sincs és mint 
egy nagy zenei intermezzo ugy éb
red a város. Vatta alatt, meghalt, 
levélvatta alatt.

fis ez az idei ősz nem spórolta 
szépségét tőlünk: Tegnap váratlan 
„különszámot” adott, ha többet 
•már nem, is adna, vájjon panaszkod, 
hatnánk? . '

sz. s.

- A KATOLIKUS , PÜSPÖKI 
KAR ŐSZI KONFERENCIÁJA. Se-’
édi Jusztinián biboros-hercegpri-! 

más a latin és görög szertartásu; 
magyarországi róm. kát. püspöki 
car tagjait a szokásos őszi tanács
kozásra október 16-án, szerdán dél
előtt 9 órára hívta egybe a budai 
lercegprimási palotába.

-  HALÁLOZÁS. Részvéttel ér-; 
tesültünk, hogy Petrov György ná- 
dorvárosi malomtulajdonos 55 éves 
korában csütörtökön, váratlanul el- 
íunyt. Temetése f. hó 5-én, szomba
ton délután 3 órakor lesz az ujteme- 
:őben levő családi kriptába.

-  A SZÍNHÁZI MAGAZIN UJ
SZÁMA. Interjú Endre László alis
pánnal a' Faluszinház megindulásá
ról, gróf Károlyi Istvánnal uj bu
dapesti színházáról, képes riport 
Fedák' Sári kolozsvári vpndégszerep 
léséről a Színházi/ Magazin e heti 
számának érdekességei. j........ . . . I

— AZ OLASZ nyelvkurzusra beí
rások a városházán, 45-ös szobában.1 
Egyéb felvilágosítás ugy.anott.

— PEDAGÓGUS ÖSSZEJÖVE
TEL. Szombaton esti fél § órai kez
dettel tartják a Royal szuterén he- 
yiségében szokásos havi összejöve
telüket a győri pedagógusok.

— A PESTI TŐZSDE uj számá
ban fémipari, egy elektromos és 
egy textilipari uj alapításról is be
számol a lap és valamennyi nagyje 
lentőségü erdélyi idegenforgalmi 
tárgyalásról..

— HANGVERSENY. A régi hang
szereken játszó hires müncheni 
együttes jövő pénteki hangversenye 
elé nagy érdeklődéssel tekint Győr 
zenekedvelő közönsége. A kitűnő 
művészek szereplése és a gyönyörű 
műsor valóban nagy élvezetet igér 
és remélhetőleg zsúfolt termet 
vonz a Kulturházba. Jegyárusítás 
Wolfnál, a Szt. István Társulat 
könyvkereskedésében és a Zeneisko
lában. ,

— FILM, SZÍNHÁZ, IRODALOM 
Sorra veszi a színházi premiereket,- 
a készülő darabok próbáit és az is
mert színészek és színésznők szin- 
házi- és magánéletével kapcsolatos 
érdekes és friss híreket. Ára 30 f. 
. - — HAZAFIAS ÜNNEPÉLY. A 
győri keresztény dolgozó társada-j 
lom Erdély egy részének hazatéré-’ 
se alkalmából hazafias ünnepélyt 
rendez a Városháza közgyűlési ter
mében október 6-án, vasárnap este: 
7 órakor. Műsor: 1. Erdélyi induló. 
Énekli a Kir. Kát. Tanítóképző 
Énekkara. — 2. Megnyitóbeszédet; 
mond Pokorny Miklós apátkanonok: 
3. Erdély visszatért. Szavalja: Sil- 
hár Anna DL. tag. 4. A Kát. Le
gényegylet nevében beszél Szakái 
Dezső.. 5. Hazafias dalok. Énekli a 
Kir. Kát. Tanítóképző Énekkara. 6. 
A Keraktosz nevében beszél Ker
tész Béla, 7. A DL. nevében be
szél DL. tag. 8. A Keresztényszociá- 
Jista Egyesület nevében beszél Sári 
Gyula. 9. Zárszót mond Közi Hor
váth József dr. országgyűlési kép
viselő. 10. Szózat. Énekli a Kir. 
Tanítóképző Énekkara.

d P O  L  L  o
^»törtök, péntek 7 és órakor. 
Világhírű, regény francia filmen:

Stephan Wolf regénye filmen. Fősze 
repben: Francais Rosay, Raimu, 

ezenkívül:

MOTOROS M U T
Izgalmas, titokzatosság, feszültség.

űz ui T R I I )  I f j *  H Írógépek 
megérkeztek!

ára 330 P
Képviselő:

o í  i i im o f
G  Y  Ő R ,  Baross ut 22.

Előírásos légoltalmi m e n t ő k é s z l e t ,  

g á z z s e b e s  o ma g  kapható

Kapny József Feketekutya"

Kazinczy ulca 18 <szám.

Légoltalmi yizeshonlók

beszerzésének kötelezettsége nin- 
csen felfüggesztve s annak válto
zatlanul folyó év október 1. a végső 

határideje.

Mig a készlet tart

a régi áron á ru s ítju k !

Eladás: ÚJVILÁG UTCA 2». »

— TERVPÁLYÁZATOT NYERT 
KÖRMENDY NÁNDOR. A búd* 
pesti Kisipari hitelintézet 800.000 
pengő költséggel székházat építtet. 
A tervpályázat zsűrije az 1500 pen
gős második pályadijat Körméndy 
Nándor budapesti építészmérnök
nek Ítélte oda, aki a győri Szent 
Imre herceg úti róm. kát. templo
mot tervezte és győri születésű.

— A „FERENC JÓZSEF" KE- 
SERÜVIZ régóta kitűnően bevált 
háziszer megrögzött székrekedésnél 
és annak mindenféle káros követ
kezményeinél ; biztos, enyhe és gyor 
san ható természetes hashajtó, mely 
számos betegségnél az emésztést 
javítja és az étvágyat fokozza. Kér
dezze meg orvosát!

o r u m
Újvárosi gazdák panasza

A következő levelet kaptuk : Szí
veskedjék helyt adni b. lapjukban 
alábbi panaszos sorainknak.

Mi, újvárosi gazdálkodók ezúton 
hívjuk fel az illetékesek figyelmét az 
alábbiakra.: Á  soproni vasút,,4-es 
őrháztól kezdődő úgynevezett „Öreg* 
hosszuvölgyi dülőut" mintegy Í50 
méteres szakasza olyan rossz álla
potban van, hogy lehetetlenség az 
azon túl fekvő, haraszti- stb. földek 
megközelítése.

Takarmány maradt ott a rossz 
ut miatt, most pedig a tengeri 

f £ betakarítása, á vetőmag kiszál
lítása képtelenség,

. 7 ’ ' , f v
ugy hogy emiatt félő,', hogy ez előbbi 
ott veszik, az őszi vetést pedig nem 
lehet elvégezni. V : .

A  sok rossz ut közül kérjük en* 
nek az útszakasznak azonnali helyre
hozását, úgyszintén \

a Szent Erzsébet telepi útra 
legalább két állandó munkást, 
akik a méteres gödrökből a vi
zet leeresztik és karbantartják.

E nemzetgazdasági szempontból is 
fontos'kérésünk sürgős 'elintézését 
várjuk. 3 \ ■/

Az újvárosi gazdálkodók nevében 
ifj. Macher János Győr. f '

B,  l , r PÉNTEK. Budapest 1 
ÁfliÓ 10.20: Felolvasás. 12.10: 

A 15. honvédgyalogezred zenekara, 
13;30: A rádió szalonzenekara.
16.15: Diákfélóra. 18.10: Országos 
Postászenekar. 18.30: Sportközle
mények. 20.05: Előadás,


