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Szentévnyiíó ünnepségek Újvárosban Á városrendezés
Tárgyalások és adatgyűjtések a városházán 
a városrendezés ügyében

Vasárnap délelőtt tartotta a győr- 
új városi „Credo“ egyesület ülését, 
melyen Viertl Béla, mint az egyesü
let vezetője szólalt fel és a férfi kö
telességére mutatott rá a szentévvel 
kapcsolatban. Kiss Márton verseiből 
adott elő, Kőhalmi, János pedig ének
számokkal szerepelt.

Délután ') órakor nagyméretű, szép 
ünnepély volt az Iparostanonciskolá- 
ban, melyen jelenvolt az egyházköz
ség igen számos férfi és nőtagja. 
Barilich Lőrinc p. kamarás, c. kano
nok, plébános, Tolnai/ Lajos, az 
Egyh. közs. világi elnöke, dr Jáw r 
bor Kálmán tisztiorvos és Kde.men 
Sándor segédlelkész vezetésével. Bor , 
rilich Lőrinc plébános rövid megnyi
tójában utalt az Eucharisztiára, mely 
központja a nagyszabású szentévi 
ünnepségeknek. Majd három kis ele
mista Nagy Mária, Pongrácz Valé
ria és Cséfalvi Mária. Mentes költe

ményeket adtak elő kedves bájjal.
Dr Jám bor Kálmán tisztiorvos be

szédében ismertette az Eucharisz
tikus kongresszusok történetét, ed
digi eredményeit a lelkipásztorkodás 
intenzívebbé tételét és a missziós 
munka felvirágoztatásával.

A kongresszus külső impozáns ke
reteit

a hívőknek és az egyházközsé

geknek hittel, élettel kell telíteni.

Megadta az eszközöket is: az egy
házközség életét bensőségesebbé kell 
tenni, a kultúrtörténeti kincseket hoz
záférhetővé tenni,

az idegen forgalomra, észt ergo mi 
mintára a kurzusokon állástalan 

diplo másoka t kiképez n i.

Az egyházközség asszonyai is talál
nak munkát a templom állandó dí
szítésében, de

Megdöbbentő halálos szerencsét
lenség* történt nemrégiben a bécsi or
szágúton Öttevény határában, ahol 
Mészáros Béla győri lakos haladt, 
nemrég vásárolt motorkerékpárján, 
amely liegesztve volt és kettévált. Az 
oldalkocsiban fia, a 34 éves Béla ült. 

A  motorbicikli

nagy sebességgel árokbarohant 
és az oklalkocsiban ülő if j . Mér 
szaros Béla fejjel egy fának zur 

hant és azonnal meghalt.

Utóbb derült ki, hogy a motort 
Havasi Géza — az előző tulajdonos 
azért adta el, mert a vázakettétört. 
Akkor meghegesztette és anélkül, 
adta el Mészárosnak, hogy erről ér
tesítette volna. Ezekutún Havasi el

len emberölés vétsége m iatt eljárás 
indult.

a legfontosabb előkészület az ön
nevelés, a szentségekhez való 

gyakori járu lás és a szeretet meg
valósítása.

A nagy tetszéssel kísért, lelkes be
széd után Téglás Sándor szavalt, 
majd egy színes, szép jelenetet mu
tattak be: Szent Imre veszprémi el
ragadtatását. A  konferáló szerepét 
Mészáros Mária iáttal el ügyesen, 
sok dicséretet érdemelnek a többi sze
replők is: Sárközi/ Valéria, aki szent 

j Imrét és R a jk i Teréz, aki a csatlóst 
alakította. Kedvesek voltak angyal
szerepükben: Halászi Magda, H e r  

czeg Anna, Nanik  Teréz, Seress E r
zsébet, Németh Teréz.

A  műsort meg-megszakították és 
élénkké telték a Szent József ének
kar kitűnő énekszámai: XVITT. zsol
tár, Pic pelicane, Fel magyar, Ave 
verum, Ali hol vagy magyarok c. 
énekek, melyeket a vegyeskar Jalta- 
tics Sándor karnagy vezényletével 
nagy sikerrel adtak elő.

Az ünnepély végén Barilich Lő
rinc plébános mondott köszönetét a 
szereplőknek s közölte, hogy novem
bertől megvalósítják minden csü
törtökön

a hívek egy órai szentségimádé- 
sóit Újvárosban.

örömmel üdvözölte az ilyen szép 
számban megjelent híveket s különös 
buzgalmat kért mindenkitől az elkö
vetkezendő szentévre.

Az impozáns-ünnepség rendezésé- - 
ben külön dicséretet érdemel a Mária 
kongregáció, az agilis Grábits F ri
gyes ip. test. alelnök, M. Castistina 
mákosdülőí zárda főnöknője és a nő
vérek, továbbá az összes rendezők. 
Újváros ezzel az ünnepséggel elsőnek 
bontott, zászlót a Szentévnek Győrött

Elítélték az eladót
Ugvét hétfőn tárgyalta a győri 

törvényszék, ahol kihallgatták Sim a' 

esek Antalt, aki a kerékpárt hegesz
tette.

Simcicsek külön figyelmeztette 
Havasit, hogy nem szabad hasz

nálni a motorkerékpárt,

de Havasi azt mondta, hogy a he
gesztés csak arra kell neki, hogy ha
zatolhassa gépét. Ennek ellenére el
adta a gépet Havasi és nemsokára 
meg is történt a borzalmas halálos 
szerencsétlenség.

A  törvényszék a tanuk kihallgatá
sa után

bűnösnek mondotta ki a vádlot
tat és ezért 1négyhavi fogházra 

ítélte.

Az ítélet nem jogerős.

H írt adtunk arról, hogy Bornemi
sza Géza iparügyi miniszter a város- 
rendezés ügyében rendeletet küldött 
Späth  Gyula polgármesternek.

Közli a miniszter, hogy a város 
fejlődése érdekében rendkívül fon
tosnak tartja, hogy

a városrendezésről és az építés
ügyről szóló törvény életbelépte
tése után azonnal megindulhas
son a törvény szellemében vég
rehajtani dó városszabályozási 

munka.

Ezzel kapcsolatban felhívja a pol
gármestert, hogy a városrendezésre 
vonatkozóan kimerítő jelentést küld
jön 1038. január 31-ig. A  jelentésben 
azokat jelölje meg a polgármester, 
amelyeket a városszabályozási terv 
előkészítése szempontjából fontosnak 
tart.

A  Győri Földmívelők Egyesülete 
tegnap tartotta igazgató-választmá- 
nyi ülését Fricke Emil gazd. főtaná
csos elnökletével, melyen megjelent 
Resner Tibold alelnök, dr M ihály  ffy  
Ernő és Csizmazia Ferenc alelnökök, 
Karcsay Gyula vm. gazd. felügyelő 
és az igazgatóválasztmány tagjai szá
mosán.

Fricke Emil megnyitószavai után 
Besenbek Alfonz titkár ismertette

a gazdavédelmi rendelettel szem

ben felmerült panaszok és kérel

mek

kapcsán az Omge elnöksége elé ter
jesztendő feliratot, melyhez többen 
hozzászóltak. 'Majd az Egyesületnek 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkeze
tével kötött szerződését terjesztette 
be, mely szerint

a gazdatagok évvégén az egyesü
let ú tján  ugyanolyan visszatéri- 

lésben részesülnek, m int a Szö
vetkezet részvényes tagjai.

Kajár község 900 éves jubileumán 
az egyesület Szalay István, Sokoró- 
pátkai Szabó István, dr Guoth Béla 
és Gede Kálmán útján képviselteti 
magát.

A  főispán átiratára a téli gazdasá
gi iskola ügyében elhatározta a vá
lasztmány, hogy az

iskolát minden erejével támo
gatja, a falvakban tagjai által 

propagandát fejt ki az iskola el- 
végzésének.

Több felszólaló után az eilnök 
hangsúlyozta a közgyűlésen már ki
fejtett álláspontját, hogy

terjeszkedjen ki a mai állapot el
len felhozható kifogásokra is,

amelyeknek sürgős megszüntetését n 
törvény alapján elérhetőnek véli. 
Amennyiben a város városias alakí
tására szánt területe ma is ki van je
lölve, illesztve felosztva, az övezetek 
határait feltüntető térképet is csatol
ni kell a jelentéshez.

A Nemzeti. H irlap  munkatársa ér
deklődött a városházán a rendelettel 
kapcsolatos intézkedésekről. Azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy

a városrendezés ügyében a város 
már hosszabb ideje folytat tá r  
gyalásokat a szakkörökkel és a 

minisztériummal.

Nagyrészben befejezték már az adat
gyűjtést is. A városszabályozás szá
mos elvi kérdésében kialakult a véle
mény. Ezeket az adatokat most ki

rn in den nagyobb községben Itr 
gyen gazdakör.

Reméli, hogy az Egyesület részére, 
idén nagyobb segélyt tudnak kapni 
a földmivelésügyi kormánytól s ak
kor a Gazdakörök összefogó, együt
tes működését is lehetővé tudják ten
ni. Gede Kálmán szintén a Gazdakö
rök együttműködése mellett szólalt 
fel.

Tgen érdekes volt v. Tihanyi Fe
renc felszólalása a burgonyaértékesí
tés ügyében. Kérte

a burgonyaárak minimálását.

Farlcas Dénes kéri, állapítsa meg 
a kormány az ipari burgonya árát, 
ez emelni fogja az étel burgonya 
árát is.

Gróf P á lffy  József dr szerint ösz- 
sze kell szedni falun a burgonyát és 
disztingválni. Nagy tételekben már 
befolyással lehet a gazdatársadaloni 
az áralakulásra. Ez is a Gazdakör 
feladata kell legyen.

Bvsembek Aifons azt indítványoz
za, az étkezdéket, kötelezni kellene, 
hogy a húsadaghoz meghatározott 
deka burgonyát szolgáljanak fel, 
mert bevett szokás szerint 2 szem 
burgonya jár az adaghoz. így a bur
gonyafogyasztás emelkednék.

Még dr M ihá ly ffy  Ernő és többen 
szólaltak fel, majd az elnök zárósza
vai után az ülés végétért.

Autót vezetni

Ceneral SoffőrísLola-ban
tanuljon 

Vilmos császár-ut 43. (Hilbert ház)
Áll. eng. Telefon 2 . 49 722

az Egyházközségek közül.

Újdonságokat női és leánykalapokban

Kizárólag a legjobb gyártmány 
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K. G . A. és Takarékosság tagja.

Halált okozott a vásárolt 
motorkerékpár

Kéri a miniszter a város vezető
ségét, hogy jelentésében

egészítik es sürgősen felterjesztik 
az iparügyi miniszterhez.

A  burgonyaárak minimálása, 
a Gazdakörök hivatása és a gazda
védelmi rendelet hiányainak pótlása

a Földművelők Egyesülete igazgatój 
választmányi ülésén


