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Újváros társadalmának 
ünnepi vasárnapja

Kulturnap keretében össze hozta a városrész minden rendű 
é5 rangú polgárát Lukáts plébános

A vasárnapra hirdetett ui vár ősi 
kulturnap a szürkébb érdekeltségeken 
túl megmozgatta Győr kultúrára 
szomjazó nagyközönségét. A városi 
kvlturház kicsinek bizonyul1 a dél
előtti programon, délután pedig az 
iparostanonciskola méretei tanúskod
tak arról, hogy ilyen arányú de
monstrativ megmozdulásra szinte 
alkalmatlan-

Győrujváros éjidéig nem rendezett 
kultumapot. A közel 8000 lelket 
számláló városrész katolikus, evan
gélikus, és református intelligenciá
ja szinte hermetikusan egymástól 
elkülönülve étté le életét, rendez
te kulturelőadásait, de együttes, ko
moly Összefogást célzó megmozdu
lásról, talán még kísérlet formáid
ban sem lehetett hallani• Pedig va
lamennyien érezték a szükségessé
gét, de a kezdeményező lépésre bá- 
tortalanoknak mutatkoztak- 

ismeretes, hogy néhány hónappal 
ezelőtt u.i pap került Lukáts Dezső 
személyében az újvárosi plébániára. 
Lukáts Dezső papi hivatása, szoeiá

! Az újvárosi öntudat felébresztése 
is a cél, mely a patinás múlt« város 
rész történelmét van hivatva életre 
kelteni.

A tapsos sikert aratott mo«nyitó 
után kezdetét vett« az a nívós mű
sor- Elsőnek a ref. elemi iskola nö
vendékei léptek a dobogóra és Hó- 
dossy Lajos vezényletével csodás 
összhangban interpretálták a  leg- 
mogkapóbb Lápassv, Maion és Vés 
ley müveket. Ezután jött a lengyel 
énekkar- Zavadzki Marian és Poz- 
níak Wladzimierz vezényletével

közel so tagú kar

a legszebb Mosziuszko, .Zäwadzki, 
Lochmann szerzeményeket adta elő- 
A közönség felolvadt a hatásos éne
kekben-

Szép és felejthetetlen percek vol 
tak ezek. Hitvallás és re'tnény 
csendültek k i  az akkordokból•

Az ev. egyházi vegyeskar Fodor 
Kálmán vezényletével Kapi-Králik,

létével Halmos: 97. zsoltárát mutat
ta be a pompás együttes.
/

A lelkesedés örömujjongássá 
I vált, amikor a maguar avrósá- 
, gok a Lengyel tisztek énekkarával 

közösen énekelte el az ismert 
Halmos zsoltárt, majd Zawadz- 
ki Krakowiankát szólaltatták 

meg lengyelül-

A  délutáni műsor ennek a feltűnő 
sikernek jegyében folytatódott az 
iparostanonciskolában- A város ré 
széről ott láttuk Ajtony István fő
jegyzőt,. Horváth József dr tanács
nokot, S/atitor Imre dr fb- tanács
nokot, a tan felügyelőség részéről 
Imre József dr-t, a-z egyházak vezo 
tőségeit és az érdeklődőket.

Győry Elemér ref- lelkipásztor 
megnyitójában a kegyelem és béke 
szavaival köszöntötte hallgatóságát. 
Különös melegséggel emlékezett meg 
a szív emberéről, Lukáts Dezső plé
bánosról, aki

Holanyilatkozat.
Ezúton mondunk, igaz szív
vel köszönetét mindazok
nak, akik szeretett jó Édes* 
anyánk elhunyta alkalmá 
ból mélységes fájdalmun
kat részvétünkkel bármily 

módon enyhítették.
T.rxsa te*tvér«(r.

li« és keresztényi lelkületc, valamint j Arokháty és Sulyok szerzeményeket 
élettapasztalata többek között azt aj adott elő olyan biztonsággal és fel
szent célt tűzte maga elé: készültséggel, ami a tőlük megszokott

nívót is felülmúlta- A délelőtti mű-
összehozni a széttagol1 város

rész keresztény közönségét.

Úttörőnek és különösen nagy jelen
tőségűnek mondható a fenkölt. lelkű 
plébános terve,, áldásosnak és mély 
értelműnek vallható Lukáts Dezső 
öUelessége: c;z újvárosi kulturnap.

Az ünnepségen ott láttuk D- Kapi 
Béla ev- püspökkel, Győry Elemér 
rof- lelkipásztorral, vitéz Mennyei 
Gusztáv tábornokkal, Koller Jenő 
polgármesterrel, Förhécz József dr 
igazgatóval, Imre József dr tanfel
ügyelővel az-élen a város, a katona
ság, egyházi és polgári hatóságok, a 
bencésrend, a karmelitarend, az is
kolák képviselőit és a termet zsúfo
lásig megtöltő közönségét- 

A megnyitó beszédet Lukáts Dezső 
mondotta. Köszöntöt-e Ln város nagy 
családját, majd vázolta a kulturnap 
Jelentőségét

ől testvéri kézfogást a magyar 
cyymásratalálást, az egy célki

tűzést jelenti ez a kulturnap.

sor legszebb csokrát a kát- el- iskola 
énekkara nyújtotta hallgatóságá
nak. Koudela, Menegali és Händel 
énekei után Jakatics Sándor vezécy

az Isten küldötte és Jézus Szive  
szerbit való lelkivásztor.

Újváros társadalma bizonyságot tett 
amellett, hogy lehet olyan atmoszfé
rát létrehozni, amely megteremti az 
egészséges magyar életet-

A  kulturnap célja olyan közszem
lém kialakítása, mely uj honfog

lalásra indíthatja a békesség és 
szeretet jegyében munkálkodó 

polgár okát.

A ref- vegyeskar tapsos szereplése 
után Szabó József ev- ig. lelkész 
tartott mindvégig lebilincselő elő
adást „Mit adott Újváros Győrnek“

Tavaszodik...
Isochrom és Isopan 
filmmel fényképezzen I

Kapható az Agf a  cikkek 
győri egyedárusitójánál

D O B O S  J roqeriä
fotószaküzletben Győr, Baross-ut 22.

Az ország egyik legmodernebb amatőr laboratóriuma.
ELŐHÍV! MÁSOL I NAGYIT!

Mindent helyben, tehát szerencséjét is Győrött keresse!

A m. kir. O sztálysorsjáfék
mostani ötödik főosztálya húzásainál is meggyőződhetett arról, 

‘ , hogy legegyszerűbben és legkényelmesebben jár el, ha sors- 
‘ jegyét itt GYŐRBEN nálam vásárolja meg.
) A nyereményeket a húzás' napján készpénzben fizetem ki- —
> . Megtakarít felesleges levelezést, a sorsjegyeknek ide-oda való 

küldözgetését és tetemes kezelési és portóköltséget- 
ÁPRILIS 6-ÁN kezdődő uj játékokra szóló sorsjegyek árusítása 

í megkezdődött és azok nálam a hivatalos nettó árakon már kap
hatók.
Egész 28, fél 14, negyed 7, nyolcad 3*50 péngő.

S a l z e r  L a jo s  L l p é t
Győr. Ceucor-utca 15. ^  Telefon 391.

rímmel-
Ezután bükes hangulatban a ka

tolikus gyermekkar énekelt, szűnni 
riom aka«*ó taps kisérelében. Általá
nos érdeklődést keltett Csizmadia 
Andor dr városi aljegyző magas ní
vójú előadása, mely

Újváros történelmi arculatát 
hozta közönsége chi-

Az ev. éneknégycs számai ad£ak fé
nyes befejezést a feltűnő ólményű 
íulturnapnak.

Azzal távoztunk a két ünnepség
ről, hogy a baráti kéz szorítása, a 
testvériség és békesség ápolása a 
sokáig elhanyagolt várorész újjá
születését jelentette. Győrujváros 
szive megmozdult és mindjárt hatal
masat és nagyot alkotott: a békéi, 
mely után az egész emberiség vá 
gyakozik . . .

Március 15. 
vasárnapi záróra
A Győri Baross Szövetség és a 

KERAKTOSZ győri csoportja kör
levelet bocsájtott ki a kereskedők ré
szére, hogy

március lóén, nemzeti ünnepen 
az üzleteket egész nap tartsák 

zárva.

Ezúton is értesítik a fogyasztó- 
közönséget, hogy pénteken a győri 
kereskedők a teljes vasárnapi mun- 
kasziiuelet elfogadták- Kérik a vá
sárlókat, hogy szükségleteiket csü
törtökön szerezzék be-

Brantl Lajos plébános mond- 
ünnepi beszédet a város 
március 15-iki ünnepségén

A hivatalos város a hagyományokhoz 
híven az idén pénteken 11 órakor üli 
meg szabadság ünnepét a városi Kul- 
turházban.

A március 15-iki ünnepség műsorát 
most állit’a össze a rendezőség. Az Ün
nepi beszédet Brantl Lajo* püspöki ta
nácsos. gyárvárosi plébános Mondja. 
Az ünnopsóget RZ Iparos Dalkör ének. 
száma nyitja- meg.

Részletes programot következő szá
munkban adunk.

R

Megoldódott a borotválkozás 
nehéz próblémája

megérkezettLeizingerae
a villany borotvája

Győr Baross-trt 22


