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Előfizetés negyedévre: 42,000 korona.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

Dr. LURJA ALADÁR.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Győr, Baross-ut 30 szám. — Telefon 329.

ProgrommlieszédeR napja.
Vámbéry Kossuth-párti, — Németh Károly Tiszai sta, 
— Bárczy fajvédő hitvallása. — Az ajánlási ivek arán ya: 

Dr. Németh 1260, Yámbéry 755 , Bárczy 630.
Győr város I. kerületének választó 

polgársága mához egy hétre járul 
a szavazóurnák elé, hogy alkotmá
nyos jogával élve: titkos választás 
utján függetlenül minden befolyás
tól járuljon hozzá annak megválasz
tásához, hogy a nemzetgyűlésen ki 
képviselje Győr város I. kerületét.

Négy programbeszédet volt mód
jában meghallgatni a közönségnek: 
szombaton este a Lloydban dr. 
Vámbéry Rusztem egyetemi tanár, 
vasárnap délelőtt 11 órakor ugyan
csak a Lloydban dr. Németh Károly 
udv. tanácsos, vasárnap délután 2 
órakor a Kath. Körben dr. Bárczy 
Dezső nyug. pénzügyi államtitkár 
és vasárnap délután 3 órakor a 
Petőfi-téren ismét dr. Yámbéry 
Rusztem mondották el program
beszédüket.

Mindhárom név a maga támogató 
környezetével egy-egy programmot 
jelent. Vámbéry Rusztem dr. egye
temi tanár, a hírneves büntető- 
jogász a szociálistákhoz közeálló, 
velük egyformán októbrista alapon 
álló Kossuth-pártnak a tagja, támo
gatására több szocialista és Kossuth- 
párti képviselő jött le Győrbe. — 
Dr. Németh Károly Tisza István 
gróf politikai hagyományai tánto
ríthatatlan letéteményesének vallja 
magát, ilyennek ismeri a győri pol
gárság, támogatói a győri közélet 
és társadalmi életnek mindazon 
funkcionáriusai, akik mindenütt e 
téren együtt dolgoznak dr. Németh 
Károlylyal vagy az ő vezetésével. 
— Dr. Bárczy Dezső programját 
Gömbös Gyula és Wolff' Károly 
támogatásával a fajvédelem je l
szavai uralják.

Lapunk mint a városi po lgárság  
érdekeinek szószólója, Győr városa 
evidenter kereskedő és iparos város 
lóvén, legalkalmasabbnak e polgár
ság érdekeinek legmegfelelőbbnek 
tartotta volna egy kimondottan pol

gári programmot valló képviselőt, 
e célhoz legközelebb álló Vázsenyi- 
párti demokrata jelöltet. Ennek 
hiányában a választási küzdelmek
ből kiviilállóan, egyedül a mi la
punk vindikálhatja magának az 
elfogulatlan kritika jogát, amely 
tárgyilagosan szögezheti le, mint 
eddig is, a választási küzdelemmel 
kapcsolatos eseményeket és ezek
nek előrelátható következményeit.

Taktikai, helyrehozhatatlan tak
tikai hibát követett el úgy a Vám
béry-. mint a Bárczy-párt a belső 
nehézségek és ellentétek elsimítá
sának időveszteségével, amely ha
tározott hátrányba hozta mindkét 
párt jelöltjét,

A polgárság körében ugyanis 
Hegyeshal my halála után fölme
rült az óhaj egy demokrata-jelölt 
fölléptetése iránt. Dr. Bródy Ernő
re, a kereskedői és iparos érdekek 
kiváló képviselőjére gondolt min
denki, amikor az aggodalmaskodók 
egy részében fölmerült a győzelem 
kilátásának a kétsége Bródynak 
zsidó vallása miatt, ami mellett 
latba vetették azt a körülményt 
is, hogy dr. György Károly ügy
véd, aki a győri demokrata-párt 
megalakításával kísérletezett, maga 
dr. Németh Károly pártjához csat
lakozott. Erről győződtek meg az 
itt járt Fábián, Pakots és Iluska 
képviselők is, akik a tapasztalatok 
alapjan kilátástalannak vélvén a 
jelölést, ilyként referáltak az ellen
zéki blokknak. Itt azonban bele
dobták Búza Barnának, mint jelölt
nek a nevét a győri választásba, 
majd utána dr. Vámbéryét. Mind
ketten a Kossuth-párt tagjai.

A blokk ezirányu tárgyalásai 
folyamán ugyan fölmerült a két
ség, hogy mily cimen akar a 
Kossuth-párt Győrött jelöltet állí
tani, hisz itt Kossuth-párti alaku
latról soha szó nem esett az, ok-

tóbrizmusnak pedig a legitimista 
Győrben absolut talaja nincsen, — 
a napokon keresztül e kérdés tisz
tázása körüli tárgyalások az egész 
múlt hetet igénybe vették, mig 
szombatra leutazott dr. Vámbéry 
Rusztem Győrbe, anélkül, hogy a 
polgárság körében részére bármi
féle alakulat létsült volna.

Itt azután tegnapra még egy 
súlyos taktikai hiba jutott nap
világra : a blokk jelöltjeként hir
detett Vámbéry Rusztemmel szem
ben megjelent Szilágyi képviselő 
tiltakozó nyilatkozata a fővárosi 
lapokban. A támogatására beígért 
Vázsonyi-párti demokrata képvise
lők elmaradása is azt a látszatot 
kelti, hogy ezek a minden tál a j- 
nélküli Kossuth-párti jelölt előre
látható bukásában nem akarnak 
’-észtvenni.

Mindezeknek a tényeknek az 
lett a következménye, hogy a 
szombat esti Lloydbeli, de a teg
napi Petőfi-téri programmbeszéden 
is túlnyomóreszben szocialista hal- 
gatóság jelent meg, mivel azonban 
ezek az első kerületben kis szám
ban vannak képviselve, leginkább 
másodikkerületi választókból került 
ki a hallgatóság.

Ugyanez a belső válság hátrá
nya mutatkozott még erősebben 
dr. Bárczy fölléptetésónél. Itt meg, 
nem tudni mi célból, talán a hiva
tali körök szavazatainak a meg
nyerése érdekében, egy egész hetet 
töltöttek el a „hivatalos“ jelöltség 
jellegének a kijárásáért. Illetékes 
„hivatalos" elismerés publikálása 
után megjelent a másik illetékes 
nyilatkozat, amely az előbbit lecá
folta azzal, hogy egységségespárti 
jelölt nem lévén, hivatalos jelölt 
nincsen. Ami természetes is, mert 
hiszen hivatalos jelölt csakis 
egységespárti jelölt lehet, kívülről 
fajvédő jelszavakkal támogatók ré
szére Bethlen gróf a „hivatalos" 
jelleg megadásával nem azonosít
hatja magát. Mikor végre egy heti 
hiábavaló utánjárás után ez a kér
dés fiaskóval nyert megoldást, más
részről akaratlanul is tiszta képet 
nyújtottak Bárczyék a polgárság 
elé, amikor a Gömbös Gyula és

Wolff' Károly neveivel hirdetett 
programmbeszédet a kath. körben 
tartották meg, ahonnan — már 
illendőség szempontjából is, elte
kintve a nemrégiben lefolyt erős 
felekezeti vitától — a református 
és ágostai vallásu szavazók távol 
tartották magukat. Igaz, hogy Bár
czyék a közöttük itt Győrött lefolyt 
háboruskadás után rájuk nem is 
számítottak, de igy — e taktikai 
hibák révén — publikussá vált, 
hogy a legutóbbi Hegyeshalmy- 
választás óta mily kicsire zsugo
rodott össze a táboruk. Kétségte
len viszont az is, hogy akkor sem 
az ő elveik hozták össze a győze
lemre jutott tábor nagyságát, — 
hanem Hegyeshalmynak, az aktív 
miniszternek a neve.

Meg nem felelő, talaj előkészí
tés nélküli fenti két jelöléssel szem
ben dr. Németh Károly programm- 
beszédének külső képe azt mutatta, 
hogy a polgárság erősen oda tö
mörült. Igaz, hogy a választás 
titkos, emiatt még az ajánlási ivek 
számarányait: Németh Károlyé 
1200-on felül, Vámbéryé 750 kö
rül, Bárczyé 630 — sem lehet föl
tétlenül irányadónak venni, mert 
hisz sokan a személyesen felkért 
ajánlás elől ki nem térhetnek, de 
viszont a programmbeszédek meg
hallgatására kiváncsi közönség 
száma előre szokta vetni a válasz
tás eredményét.

A választási nyilvános küzdelem 
terére egyébként e héten csend fog 
borulni, amennyiben a választási 
törvény a választást megelőző héten 
mindennemű nyilvános gyűlést be
tilt. így a pótválasztás mindössze 
kétnapos nyilvános agitáeióthozott 
Győrnek, a budapesti taktikázás 
kötötte le az elmúlt egész hetet a 
fővárosi jelöltek részéről. Tervbe 
van véve ugyan társasvacsora, stb. 
hasonló címeken a kisebb keretű 
politikai eszmecsere, azonban két
séges, hogy ezt a rendőrség meg
fogja-e engedni épen a fenti tila
lomra való hivatkozással. Különben 
a Budapestről a tegnapi programm- 
beszédekre lerándult képviselők ma 
hazautaztak.

A Kioszk Rádió-szalonjában
minden kedden, szerdán és csütörtökön e s t e  k e d é l y e s

K I T Ű N Ő  T I S Z T E L E T T E L :  K E L L E R  G Á B O R , kávés.
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A lakásínség terén előállott újabb 
rosszabbodás, az 1923. évben meg
indult és bizonyos reménységeket 
keltett építkezési akciónak a múlt 
évben bekövetkezett teljes szünete
lése  arra indította az összes építő
ipari érdekeltségeket, hogy február 
22-re országos nagygyűlést hívja
nak össze, melyen a kormány sür
gős támogatását kérték abban az 
irányban, hogy az építkezés meg
indítható s ezzel a vele kapcsolatos 
rengeteg szoeiális és gazdasági baj 
is orvosolható legyen.

Ennek a múlt hónapban megtar
tott nagygyűlésnek határozatából 
kifolyólag az érdekeltek és a pénz
ügyminiszter között a tárgyalások 
meg is indidtak s abban a „Ház- 
tulajdonosok Országos Szövetségéi
nek képviseletében N ém eth Béla 
dr. kormányfőtanácsos, a Szövetség 
elnöke is részt vesz, aki munka
társunk előtt a következő nyilatko
zatot te tte :

— A pénzügyminiszter úrral 
immár két hete folytatjuk a tár
gyalásokat, annak a kérdésnek 
megoldása érdekében, hogy a 
jelenleg teljesen szünetelő épít
kezési tevékenység milyen mó
dok és eszközök igénybevételével 
volna megindítható.

— A tárgyalások eredménye
ként megállapítást nyert az, hogy 
három  irányú akcióra  volna szük
ség az építési helyzet szanálása 
érdekében. Nevezetesen először 
meg kell kezdeni az egy év óta 
abbahagyott állam i kislakásép itő  
akciót , másodszor lehetővé kell

H ird essü n k  a  „G yÖ R I U J$áG “ -b a n .

„ A P O L L Ó "
mozgószinház e heti 

műsora.
Hétfőn és kedden, márc, 23. és 24-én, 5, 7 

és 9 órakor: Két nagy slágerfilm! Nat- 
halia Kowanko, N. Koline és R. Rimsky 
a „Titkok háza" főszereplőivel: A 
titkok asszonya, 6 fejezet egy 
szép asszony életéből. — Szenzációs 
aktualitás! Műsoron kívül! A római 
szentév megnyitása. Azonkívül: 
Viola Dana-filmI Haldokló déli
bábok, amerikai történetö felv.-ban. 

Szerdán, március 25-én V*3, 'A5, 6 , 3/<8 és 
VílO órakor és csütörtökön, márc. 26- 
5, 7 és 9 órakor: A . „Selig“-filmgyár 
remeke! Izgalmas! Idegfeszitő! Tanul
ságos! Dzsungel Istennője. Ka
landok Afrika őserdőiben, 2 részben, 
20 felv.-ban. I. rész: É g  és a föld 
között. (A levegő leopárdja) 10 fel
vonásban. Azonkívül: Híradó.  

Pénteken, szombaton és vasárnap, márc. 
27., 28. és 29-én: A fehér apáca, 
Orion-Metro világsláger 12 felv.-ban. 
Főszereplő: Lilian Gisch. Rendezte: 
Henry King.

Jegyek már most válhatók 1

tenni a m agánépitkezést, még
pedig a súlyos helyzetnek meg
felelő rendkívüli adókedvezm ény
nyekkel és a hosszúlejáratú és 
olcsó kölcsön fo lyósításáva l, oly
képpen, hogy ezeknél a kölcsö
nöknél megszüntettessék a rend
kívül magas bekebelezési illeték 
és a váltóbélyeg, végül a har
madik és legsürgősebb akció 
lenne az ha a  lakhatatlanná v á lt  
házak  helyreállítására is m eg
fele lő  kölcsön folyositatnék.

— A pénzügyminiszter úrral 
folyó tárgyalások rövidesen be
fejeződnek és én remélem, hogy 
dacára a rendkívül rossz pénz
ügyi helyzetnek, sikerül valami
lyen megoldást találnunk, annál 
is inkább, mert meggyőződtem 
arról, hogy a pénzügyminiszter 
ur teljes mértékben át van hatva 
a segítés sürgősségétől és az ügy 
rendkívüli fontosságától.

— Különben mi magunk is 
közvetlen tárgyalásokat folyta
tunk svájci és hollandi pénzügyi 
körökkel a szükséges kölcsön 
megszerzése érdekében.

— Az uj lakásép ítkezésekn él j 
is fon tosabb  azonban a  m eglévő, 
de tönkre ment házak tatarozási 
m unkálatainak elvégzése. Én a 
jelen leg i helyzet m ellett ezt tar
tom a legfontosabbnak és leg
sürgősebbnek. Hacsak a legszük
ségesebb tatarozási munkálatok 
elvégezhetők lennének, úgy ez 
több száz m illiárdos keresethez  
ju ttatn á a  teljesen vá lságba  ju tott  
építőipart.

A fehér apáca.
Orion-Metro világsláger 12 felvo
násban. Főszereplő: Lillan Gish.

Rendezte: Henry King.
Belmont hercegnek két leánya 

volt: Anna, ki első feleségétől és 
Angéla, ki második feleségétől szár
mazott. A két leány egymásnak 
mindenben ellentéte volt. Anna 
büszke szépség, Angéla pedig csupa 1 
nőies szelídség és báj. Ez a szelíd 
nőiesség ejtette rabul Giovanni Se
veri kapitány szivét, ki iránt pedig 
a büszke Anna is melegen érdek
lődött. Egy vadászaton Belmont 
herceg halálát lelte. Anna, mielőtt 
a közjegyző megjelent volna, ellopta 
atyja végrendeletét s igy az olasz 
törvények szerint a vagyon őt, mint 
elsőszülöttet illette. Anna birtokba 
vette a hercegi vagyont s elűzte a 
kis Angélát a háztól. Angélát öreg 
nevelőnője Bernardné asszony vette 
magához, Giovanni kapitány hiába 
kereste szerelmesét, Anna hercegnő 
a kisleány hollétéről megtagadott 
minden felvilágosítást. Giovanni 
fontos katonai megbízást kapott, 
Afrikába kellett utazni a lázongó 
olasz gyarmatokra. Az utolsó napok
ban találkozott Angélával. Örök 
hűséget fogadtak egymásnak s a 
kis Angéla türelmesen várt vőle
gényére. A várva várt levelek he
lyett szomorú bir érkezett Afriká
ból : Giovannit és csapatát a ben-

sziilöttek lemészárolták. A váratlan 
hir súlyosan megviselte Angéla 
idegeit. Hetekig feküdt élet-halál 
között, majd felgyógyulva Istennek 
ajánlotta lelkét s mint Jézus meny
asszonya a fehér apácák rendjébe 
lépett. Betegápolásban, csendes 
imádkozásban teltek napjai,mígnem 
egy napon Giovanni, ki a mészár
lásból csodálatosképpen megmene
kült, hosszas fogság után vissza
érkezett Olaszországba. A kórház 
irodájában véletlenül összatalálko- 
zott Angélával. Könyürgött, rimán- 
kodott a leánynak, legyen a fele
sége. Angéla bánatosan visszauta
sította. — A Vezúv kitört. A láva
tömegek után a tengervíz zuhogva 
öntötte el a várost s magával sodort 
minden embert s állatot egyaránt. 
Giovanni mindenre elszánt bátor
sággal harcolt az ár ellen s miköz
ben számos fuldoklót megmentett, 
ő maga a hullámok közt lelte halá
lát. Angéla térdreborulva buzgón 
imádkozott a fehér apácák fátyolé
ban, fel magasztosult halott szerel
mese lelkiüdvéért . . .

HÍREK.

Felkérjük hátralékos előfi
zetőinket, hogy a nekik küldött 
postatakarékpénztári befize
tési lap felhasználásával, az 
előfizetési dijat mielőbb be
küldeni szíveskedjenek, mert 
különben kénytelenek leszünk 
a lapküldését beszüntetni.

A KIADÓHIVATAL.

— Érdekes döntés a virilizinus- 
ról. A közigazgatási bíróság Wlas- 
sics Gyula báró elnöklésével a na
pokban tartott ülésében a virilizmus 
szempontjából igen nagy horderejű 
kérdést döntött el. — Kimondotta 
ugyanis, hogy a legtöbb adót fizetők 
névjegyzékének egybeállításánál az 
1922. évi X X L  t.-c. által létesí
tett általános kereseti adó is be
számítandó.

— A Szinészbál rengeteg sok 
képben és írásban megjelent a 
Színházi Élet uj számában. Látni
valók és olvasnivalók tömege nél
külözhetetlenné teszi Incze Sándor 
kitő hetilapját, melynek tartalmá
ból csak a következőket említjük 
m eg: Szász Zoltán, Lestyán Sán
dor, Schöpfln Aladár, Faragó Jenő, 
Barabás Lóránt, Kálmán Jenő pom
pás cikke. Szőke Szakáll vicclapja, 
Murice Ivain foxtrott-shimmy kot
tája és az Ezüstlakodalom cimii 
színmű teljes szövege, mint darab- 
melléklet. Ezenkívül gazdag vidék 
mozi, sport, autó, zene, divat, képző
művészet, műkedvelői rovat egészíti 
ki a különösen gazdag számot, 
melynek ára 8000 korona, negyed
évi előfizetés 80.000 kor. Kiadó- 
hivatal Budapest, Erzsébet körút 
29. szám.
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BUDAPEST.

Minden modern kényelemmel 
berendezett elsőrendű szálloda 
Szobák fűtéssel 5 0 .0 0 0  K- 

tól. Teljes pensló 130.000  
:: koronától. ::

Étteremben ifj. B E R K E S  B É L A  
muzsikál A M E R I C A N  B A R .
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A jó sz e m ü v e g

■ ■ I l i  roki. l á t s z e r é s z

Győr, Arany J.-u . 25.

Szemüvegek a legegyszerűbbtől 
a legfinomabb kivitelig. 
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Budapest

Szobáink városi és 
interurban telefon be

rendezése elkészült.

Fürdőszobás, hideg
melegvizes és szeré
nyebb olcsóbb szobák

Földbirtokosok, gyár
iparosok, nagykeres
kedők találkozó helye.
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IS Vilii
Budapest, VII. Doháuy-n. 84.
Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő 
Intézete. A legjobb sikerrel készít elő közép
iskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieket. 
Is. Részletfizetési kedvezmén . Teljes anyagi 
felelősség. — —- T e le fo n  J .  1 2 4 —4 7 .

IRODABERENDEZÉSEK
NAGY és VÉRTES r.-t.

BUDAPEST, V. Arany .János-u. 20. 
Redőnyös ÍRÓASZTALOK hitelre Is! 

Képes árjegyzék Ingyen I

orvosi lag  elismert 
egészségügyi m z n

gfg

Halcsontnélküli 

haskötőket, gummi-füzőket
teljesen halcsont nélkül ju tá n y o s  árb a n  
k észít  kitűnő divatos szabászattal

GOLDSTEll! BERTA G9ÖR, BAROH-UT Z.
E ls ő  dunántúli m ellfüző k ü lön legességi m ű term e.
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A MLSZ Nyugati Kerületének sportközleményei.
nasyar Labdarusók 
Szöuetséje Hyusatl Kerülete

Hivatalos Értesítője.
Értesítjük u tagegyesületeket, 

hogy M LSz országos vidéki tanácsa 
f. hó 28-án, az országos közgyűlés 
napján d. u. 4 órakor a szövetség 
hivatalos helyiségében Rákóezi-ut 
68. I. em. országos vidéki értekez
letet tart, a vidéket érdeklő aktu
ális kérdések megbeszélése tárgyá
ban. Felkérjük tagegyesületeinket, 
hogy azon mogbizottjuk által ma
gukat minél nagyobb számban kép
viseltessék.

Felhívjuk a tagegyesületek fi
gyelmét a MLSz hiv. közlönye 11. 
számában közölt tagdíj és hiv. lap 
előfizetési dij hátralékok kimuta
tására azzal, hogy az abban közölt 
összeget még e héten egyenlítsék 
ki, mert ennek elmulasztása esetén 
az országos közgyűlésen szavazati 
jogaikat nem gyakorolhatják.

Kivonat az intéző és fegyelmi 
bizottságok f. hó 18-án tartott ülé
seinek jegyzőkönyveiből.

Igazolja a bizottság a következő 
bajnoki mérkőzéseket: TSC —SzSE
1 -  0, DAC—GyAC 1 - 0 ,  SzA K — 
8FA C  3 - 0 ,  Move Z SE— SzTE
2—  1, Győrsziget—MAFC 0 —1, 
SzMÁV—SzTC 3—0.

Kötelezi a bizottság a SzAK-ot, 
hogy kapuhálóit a legközelebbi mér
kőzésre hozza rendbe és utasítja 
ennek szigorú ellenőrzésére a mér
kőzésre kiküldött birót azzal, hogy 
ennek végrehajtásáról tegyen je 
lentést

Felszólítja a bizottság a Székest 
DVE-t, hogy DAC-nak járó 400.000 
korona követelését 8 napon belül 
fizesse meg azzal, hogy ennek el
mulasztása esetén játékjogának fel
függesztésére tesz javaslatot a ta
nácsnak.

Ismételten felszólítja a bizottság 
a SzAK-ot, hogy Kovács Ferenc 
ETO játékos munkabérinegtéritési 
követelése és footbalcipőjének ügyé
ben a bizottság legközelebbi ülé
sére részletes jelentést küldjön 
ezen ügy mikénti rendezéséről, mert 
ennek elmulasztása esetén kény
telen lesz játékjogát felfüggeszteni.

Utasítja a bizottság a Szomb. 
MÁV-ot, hogy Osoly István szöv. 
biró 80.000 kor. biródij követelését 
8 napon belül rendezze és ennek 
megtörténtéről á bizottságot érte
sítse.

Tudomásul veszi a bizottság P. 
Kinizsi bejelentését, hegy a márc.

29-re sorsolt Álba Regia bajnoki 
mérkőzést közös megállapodással 
május 17-én játszók le Felszólítja 
a bizottság az Álba Regiá-t ezen 
megállapodás Írásbeli igazolására.

Tudomásul veszi a bizottság, hogy 
a Move V S E —CTSE mérkőzést 
március 22 helyett május 21-én, a 
Körmendi Kér.—Káinom AC mér
kőzést március 15 helyett március 
25-én játszák le.

Tudomásul veszi a bizottság a 
Vasvári S E  bejelentését Schram- 
mel László játékos balesete ügyé
ben azzal, hogy a jelentéshez a 
mérkőzést vezető biró jelentését is 
csatolják. . *

Tudomásul veszi a bizottság és 
feltételesen engedélyezi a Magyar
óvári TE-nek, hogy ápr. 12. és 
13-án Magyaróváron a Pozsonyi 
Rapid SC csapatával nemzetközi 
mérkőzést játszón.

Engedélyezi a Körmendi TK ba
rátságos mérkőzéseit a Vas- és Zala- 
megyei Levente egyesületek csapa
tai ellen.

KATHREINER

KNEIPP MALÁTA KÁVÉ
Ismételten felszólítja a bizottság 

u Veszprémi Move SE-t, hogy a 
bizottság legközelebbi ülésének je 
lentse vájjon hozzájárul-e a Veszpr. 
TC azon kérelméhez, hogy a május 
31-re sorolt bajnoki mérkőzés el
halasztásához hozzájárul-e? mert 
értesítés hiányában a bizottság 
meghallgatása nélkül is határozni 
fog ez ügyben.

Javasolja a bizottság a tanács
nak, hogy az alant felsorolt egye
sületek játékjogát, mert a baleset 
biztosítási dijat inég ezideig sem 
fizették be, függessze fel. Felhívjuk 
a mérkőzéseket vezető birók figyel
mét arra, hogy az alant felsorolt 
egyesületek mérkőzéseit csak akkor 
vezethetik le, ha igazolják a mér
kőzés előtt a biztosítási dij befize
tését: TSC, TAC, MAFC, VTC, 
SzTC, SzSE , SzMÁV, ZTE, Győr
sziget S JT K .

A DAC—GyAC mérkőzésből ki
folyólag megdorgálja a bizottság a 
fegy. szab. 18/a és 28. §-a alapján 
Horváth Gyula és Kovács Kálmán 
GyAC játékosokat.

A SzA K—SFAC mérkőzésből ki
folyólag „meginti a bizottság a fegy. 
szab. 17. §-a alapján Prém Móritz 
SzAK játékost.

A SzMÁV—SzTC mérkőzésből 
kifolyólag Frankéi Jenő SzTC játé
kost a fegy. szab. 28. §-a alapján 
meginti, Frankéi István SzTC já 
tékost pedig a fegy. szab. 19/a §-a 
alapján 3 hóra, 1925. III/15-től 
VI/13-ig a játéktól eltiltja.

A fenti mérkőzésből kifolyólag 
Flöthmann Jenő SzTC intézőjét, 
mert a mérkőzést vezető birót meg
sértette és csapatát a mérkőzés be
fejezése előtt a pályáról levonultatta 
a fegy. szab. 30/b és 4.7. §-ai alap-

. Bámulatosan olcsó

ÍZLETES és kiadós
ján tisztségének viselésétől 7 hó
napra, 1925. III/ 15-től X / ll-ig  el
tiltja.

A Győrsziget—MAFC mérkőzés
ből kifolyólag Tóth János MAFC 
játékost, igazoló jelentés hiányá
ban, nevezett játékjogát ítélethoza
talig felfüggeszti és felszólítja a 
bizottság a MAFC-ot, hogy neve
zett játékost írásbeli igazoló-jelentés 
beküldésére utasítja..
Dr. Czopf Ferenc, Krausz D. Dezső

biz. elnök. biz. elnök.

M iiller József, 
főtitkár.

SPORTHÍREK.

Biróküldés 1925. március 29-ére :
SzAK—TSC, Fuchs János.
S zS E —GyAC, Budapest.
DAC—MÁV, Budapest.
Határbirák: Erdélyi József és 

Krausz Dávid.
K S E —ETO, Szirovetz György.
Győri K SE —II. kér. SC Hannich 

József.
Határbirók : Berger II. és Rosta.
M TE—Győrsziget, Beleznay.
TAC—MAFC, Koch Sándor.
SZ T E —Kör. Kér., Ozoly István.
ZTE—KTK, Bauer Pál.

— A Győri Vivő-Club által Győ
rött, április 4. és 5. napján rende
zendő országos vidéki kardvivó- 
verseny feltételei: 1. A versenyen 
a MVSz. versenyszabályai érvénye
sek. 2. Fegyvernem: kard. 3. A 
versenyen indulhat minden magyar 
honos gentleman amateur vívó , aki 
semmiféle fővárosi, vívással is fog
lalkozó egyesületnek nem aktív 
tagja. 4. A nevezési dij személyen- 
kint 30.000 K. 5. A nevezéseket a 
következő címre kell küldeni: Dr.

Szerencse a

KÁVÉSCSÉSZÉBEN
Meixner Ernő Győr, Baross-ut 31. 
Nevezési zárlat 1925. március 30. 
Tótnélküli nevezéseket nem foga
dunk el. A nevezések elfogadása 
felett a GyVC sportbizottsága ha
tároz, a bizottság nevezéseket indo
kolás nélkül visszautasíthat. 6. A 
versenyzőket az egyes körökbe a 
versenybizottság osztja be. A körök 
úgy állítandó k össze, hogy a dön
tőbe nyolc vívó  jusson. 7. A dön
tőbe kerülő nyolc versenyző mind
egyike a helyezés sorrendjében 
választás szerint tiszteletdijat nyer. 
8. Verseny kezdete 1925. évi április 
hó 4-én, délután 4 óra. A Győri 
V ívó Club nevében: Dr. Meixner 
Ernő s. k. kapitány. Dr. Bély An
dor s. k. ügyv. igazgató. Látta és 
és jóváhagyta a MVSz. intéző- 
bizottsága. Verkner s. k., int. biz. 
elnök. Dr. Nagy László s. k. titkár.

— Az ETO vasárnap tartotta évi 
rendes közgyűlését,melyen az alábbi 
uj vezetőségét választotta m eg: 
Diszelnökök: Révész Béla, Hoff- 
mann Adolf, Barca Arnold. Tisz
teletbeli elnökök: Szőke Miklós, 
Lehner Ferenc, Áldor Kálmán, Szász 
Aladár, Szabó Gyula, Karikó Rezső. 
Örökös elnök: Breuer Sándor. Társ
elnökök: Fuksz János, Bartos Dezső. 
Ügyv.-elnök: Csiffáry Mátyás. Fő
titkár : Storch József. T itkár: Ha
lász Róbert. Pénztáros: Tinka J á 
nos. Pálya-pénztáros: Berger Lajos 
és Sebestyén Mihály. Jegyző : Lő
rinc Lajos. Intéző: Zemanek György 
Schrainm Ferenc. Pálya-ellenőr: 
Szabó István..Club-orvos: Dr. Ta
kács Lajos. Ügyész: Dr. Balogh 
Emil. Számvizsgáló-bizottság: Hor
váth István, Nagy Jenő, Jankó 
Ignác. Megválasztottak még egy 
25 tagú választmányt.

Autó-, m otorok-, kerékpár
alkatrészek, felszerelések  

Michelin  Pneumatlk

AUTOMOBIL é s  PNEUMATIK RT.
B U D A P E S T ,  V I .  J Ó K A I - T É R  S.

ügynököt keres
húsvéti festék és verni- 
leiikek gyára:: Píts.

A já n lo to k  r e fe re n c iá k  m e g je lö lé sé v e l.

H a  Budapestre jön, most olcsón vásárolhat husvétra
NÉL ^ r^ru^aszövete^etS T E R H  J Ó Z S E F

M T  B U D A P E S T ,  IV., K Á L V I N - T É R  1. S Z Á M .

Vászon-, selyem- és mosóárukat 
Rí, Női-, férfi- és gyermekfehérnemüket

T m  im r  K I Z Á R Ó L A G  e l s ő r e n d ű  m i n ő s é g b e n
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Vasárnapi eredmények.
r ETO—DAC 3 : 1  (1 : 1, 2 : 1). 
Nyugati Kupa döntőmérkőzés. Biró 
Csiszár. 1500 néző. Kötetet lehetne 
Írni a footbal(játékban nagy szere
pet játszó szerencse forgandóságá- 
ról. E tanulmányban játszó dísz
hely illetné meg a tegnap lejátszott 
Kupa döntőmérkőzést. —  Az ETO 
csapata kissé elbizakodottan a biz
tos győzelem reményében lépett a 
porondra, de a DAC ifjú játékosai
val teletűzdelt lelkes együttese 
olyan bátor küzdéssel lépett fel 
ellene, hogy az egész mérkőzést 
állandóan kezében tartotta. Ugy- 
látszott a második félidő utolsó 44. 
percéig, hogy a legminimálisabb 
gólaránnyal ugyan, de a DAC 
nyeri az általa alapított diszes 
ezüst Kupát. És most jött a football- 
szerencse forgandósága. Az ETO a 
44. percben kiegyenlít, ezzel kény
szeríti ellenfelét a továbbjátszásra 
s most már egyrészt nagyobb álló- 
képessége révén, másrészt a játé
kosainak uj erőre kapott lelkese
désével az ETO biztosau lepte le 
a kedveszegett kékfehér csapatot. 
Pedig ahogyan a DAC ifjak és öre
gek kétszer 45 percig küzdöttek a 
lomha, blazirtan játszó ETO ellen, 
minden dicséretet megérdemel. — 
Előljártak a dieséretreméltó ipar
kodásban s önfeláldozó játékban 
Pallermann és Raft'ay Rudi hát
védek, Kovács Mihály és Kulcsár 
Péter fedezetek, végül In dér Erst 
Willy és Horváth a gyors szélső

csatárok. A hátvédpár labdabiztos 
nyugodt játékosok, Kovácsot és 
Kulcsárt nem kell bemutatnunk, 
agilisok voltak a német Willy és 
a kis Horváth minden labdát jól 
megjátszottak. Az ETO csapatában 
a teljes védelem, Marthy fedezet 
kivételével, csapnivalóan rossz; a 
csatársor, mert Kovács Feri (mint 
maga bevallotta) elfogódott volt a 
múlt évi kupadöntő miatt, irányitás 
nélkül szétesett, egyetlen szép, 
egészséges akciójuk nem volt, mig 
Kovács bele nem feküdt a játékba. 
Zsöllére rá sem lehetett találni a 
pályán. A 4ds Koteska szintén for
máján alul szerepelt, amig játszott. 
Kuster a kezeit otthon hagyhatná 
ha metschre megy.

Ami az ETO-ban szép volt, az 
nem a pályán, hanem a pálya körül 
játszott. Az ő lelkes közönsége az, 
amelynek nem kis része van a győ
zelemben. — Az utolsó pillanatig 
bizva csapatában, oly elementáris 
erővel lelkesítette, hogy ez nem 
maradhatott hatás nélkül a játé
kosokra.

Csiszár bíróról csak annyit, hogy 
kifogástalanul vezette az erős mér
kőzést.

*

SVSE—TAC 4 :  2 (1 : 1). Bajnoki 
mérkőzés. Biró: Storch. Az első 
félidőben a TAC, a másodikban a 
SVSE volt a többet támadó fél. 
A 22-ik percben Hüttner révén a 
TAC ragadja magához a vezetést, 
a 25-ik percben azonban Sopron 
Pars révén 11-esből kiegyenlít. —

Második félidőben a TAC iskola
játékot produkál, viszont a SVSE 
eredményre törekedve, a második, 
nyolcadik és harmincnegyedik pero- 
ben újabb három gólt lő, viszont 
a TAC Hemerlein révén szépít az 
eredményen. A TAC két tizenegyest 
nem tudott értékesíteni. Az SVSE- 
ből Körtvélyes, Seiffert, Parsch, 
Kováes és Krausz a TAC-ból Hütt
ner és a két szélsőcsatár váltak ki. 

*

SFAC— GyAC 2 :2  (1 :1) . Baj
noki mérkőzés. Biró: Meicher. A 
GyAC csapata, mely bár a veze
tést magához ragadta s sokáig tar
totta is, meglehet elégedve az ered
ménnyel, mert a SFAC talán egy 
árnyalattal jobb. Különösen Lőwin- 
gert kell kiemelnünk, ki szinte 
kirítt a merőnyből bátor, észszerű 
játéka által. A GyAC csapatán 
múlt heti formájához képest némi 
javulást állapíthatunk meg.

SZÍNHÁZ.
Góthék második estéje csak úgy 

leégett, mint előzőleg D’Arrigó és 
Somogyi Nusi vendégszereplései. 
Nagyon sajnálatos, hogy Góthék 
művészi hírneve Győrött ily bántó 
fogadtatásban részesült, mint a 
második esti üres ház, de ennek 
igazán nem lehet a közönségben 
okát találni, hanem valójában a 
színházi direkció körültekintésének 
a hiányában (hogy enyhén fejez
zük ki magunkat), amely nem szá

mol azzal, hogy a súlyos gazda
sági viszonyokra való tekintettel, 
mig az összes fővárosi színházak 
direkciói hclyárleengedés útjára, 
léptek, addig Győrött a vendég- 
szereplésekkel kapcsolatos állandó 
50%-os helyárfölemelés a közön
séget teljesen elidegenítette a szín
háztól (eklatáns bizonyítéka, hogy 
a mozik nap-nap után telve van
nak 1) Itt a felelősségből kiveheti 
részét a városi színházi intendáns 
is, aki 50 milliós városi segély után 
is hozzájárul a rendszeressé váló 
helyárfelemelésekhez és ezzel —  a 
közönség elidegenítéséhez a szín
háztól.
■■■■■■■■■■■■■■a • ■**•■■■■■■■■■■■■■■■•««•«

F ő v á ro s i  sz ín h á z a k  m ű so ra .
Renalssance S z ín h á z :  Hétfő, kedd 

Ószi szerelem. Szerda délután: Meny
asszonyi fátyol, este: Őszi szerelem: 
Csütörtök: Téged is. Péntek, szombat: 
Őszi szerelem, asarnap délután: A Wa
terlooi csata, este: Ószi szerelem.

A N e m z e ti  R oyal O rfeum  : Ünnep 
délután (Vs4) és egész héten minden 
esto : Nemzetközi varieté-mősor (8). A 
papagály (11).

Vidám  Színp a d  : (Békefi kabaré) Egész 
héten minden este : Halló Budapest! A 
házi tolvaj. Fixa idea. Békefi konferál (9).

ilotíó egy család! ház
Munkás-utca 47. sz. alatt 
g r  kerthelyiséggel. ^5
Vételára 70 millió kor.
Érdeklődni lehet Munkás
utca 45. szám alatt.

liiden takarékos asszony ezt tegye, 
iába eit tegye!

Válogatott cikóriából készült!

Minden doboz sarkában, pörkölt szemeskávé van!
NITSMANN JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA GYŐR.


