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Áz első „hétköznap" 
— eredmény

Azon a történelmi jelentőségű 
magyar ünnepen, amelyen ismét 
birtokba vettük Kolozsvárt ..'és',, a 
Székelyföldet • .legmagasabb hely
ről komoly intelem hangzott el az 
ország minden ,lakosa felé: Az ün
neplés után a munka hétköznapja 
következik . •. Valóban, soha olyan 
nagy és világot formáló szerepük 
nem volt a szürke hétköznapoknak 
mint. Magyarországon, éppen. most, 
az- erdélyi,revízió után. A vissza
csatolt hatalmas területű ország
rész súlyos szegénységben sínylő
dik, hiszen az elmúlt huszonkét esz
tendő alatt rablógazdálkodás folyt 
Erdélyben. Példátlanul • nagy fel
adatok várnak a gazdasági élet min 
den tényezőjére, .mert nemcsak a 
visszatérő területek iparát kell meg 
menteni és hitelszervezetét kell ú j
ból felállítani, hanem biztosítani 
kell a földműveléssel foglalkozó több 
ség puszta létét és, xneg kell terem
tenünk a közlekedésnek ma még 
számos viszonylatban hiányzó esz
közeit. .

Erdély ; felépítése áldozatot köve
tel, de áldozatot követel tölünk az 
eszméknek és a fegyvereknek az a 
hatalmas harca is, amely körülöt
tünk; az egész világon folyik. Fo
ltozott erőfeszítés, több munka kell 
ahhoz is, hogy- igazán betöltsük 
azt a fontos szerepet; amelyet az uj 
Európában nekünk szántak mind
• politikai, mind gazdasági vonatko
zásban . Szinte nemzeti kötelesség-
- nek , számit , az, hogy mezőgazdasági 
-termelésünk folytonosságát a mos
toha viszonyok mellett szinte em
berfölötti, erőfeszítések, árán is bi
zony ősit juk és fokozzuk.
A világszerte tomboló háború azon
ban ezen a téren is sok nehézséget 
hozott. A nemzetek közötti . .békés 
árucsere számos vonatkozásban 
megszűnt és a . háborús1 viszonyok 

‘ sok egyéb kihatásuk következtében 
mélyreható változásokat okoznak 
gazdasági'téren, különösen az árak

- alakulása tekintetében is. A külön
féle külföldi kormányok más és 
más eszközökkel igyekeznek ezeket 
a" hatásokat ellensúlyozni.. Magyar- 
ország erélyes és céltudatos árpoli
tikával küzd a gazdasági élet egyen 
súlyáért s es, a törekvése annyiból 
eredménnyel is járt, hogy az árak 
és a fizetések között mutatkozó 
aránytalanság nálunk sokkal ki 
sebb maradi, mint sok más állam
ban.

A  méltányos árpolitikának azon
ban nemcsak az a célja, hogy fé
kezze vagy megszüntesse a drágu
lást, hanem az is, hogy a termelő
inek munkájáért méltányos árakat 
. biztosítson. Ehhez ugyanolyan nagy 
szociális érdek fűződik, mint az 

. előbbi szempontokhoz., A magyar 
kormány éppen ezért a mezőgazda- 
sági termelés folytonosságának fen 
tartása és a termelés fokozása célja 
ból már egy idő óta engedélyezte 
egyes cikkek termelői árainak mél
tányos és a költségekkel arányban 
álló , emelését. Csak természetes, 
hogy az ebből, valamint a háborús

* viszonyokból származó költségtöbb
let a fogyasztó konyháján is érez-

' hetővé válik, A szociális termelő 
kormányzat azonban igyekszik ezt 
az áldozatot kiegyenlíteni azzal 
hogy a munkabérek és a tisztvise
lői fizetések arányos és méltányos

növelését teszi lehetővé.
Az ünnepet követő munkás hét

köznapok első eredményét láthatja 
most a magyar dolgozók társadal
ma. A munkabérek általános hét 
százalékos emelése milliós összege
ket jelent évente a kisemberek ma
gánháztartása javára. Ugyancsak

mélyreható változást jelent a ter
ményárak uj; szabályozása is, amely 
nagy előnyt je,1 ént ‘ agrárnépessé
günknek. Manapság, amikor a poli
tikai élet oly gyakran a szenvedély 
és az indulatok síkján zajlik, áll
junk meg egy pillanatra a kormány 
első munkás hétköznapjának ered
ménye láttán. Tudomásul kell ven
nie mindenkinek a tanulságot, hogy 
a nép sorsát megjavítani és a meg
nagyobbodott ország fennmaradá
sát biztosítani csak csendben foly
tatott és alapos munkával lehet.

Újváros két napközi otthont 
akar felállittatni

150—200 ovodista gyerek várja az otthont!

Grábits Frigyes törvényhatósági 
tag a város legutóbbi kisgyülésén 
egy régóta kívánt újvárosi kérel
met hozott elő: kérte, hogy a Szent 
Erzsébet - telepi Kulturházat Napközi 
Otthonná alakítsák át és rámuta
tott azokra az érvekre, amelyek ála 
posan indokolják ezt az újvárosi 
kérést'. .

Munkatársunk a napokban felke
reste Lukács Dezső újvárosi plébá
nost, akitől érdekes adatokat tud
tunk meg az újvárosi napközi ott
honra szorulók helyzetéről.
Hozzávetőleges számítások szerint 

a Szent Erzsébet telepen és a La
poson mintegy • 150—200 gyerek 
szorul rá az otthonra, éppen ezért 
egy otthon nem is ~ elégítené ki a 
szükségletet.
■ — Elgondolásom szerint két ott

honra lenne szükség —■mondotta 
Lukács Dezső — egyiket a Kultur
ház átalakításával állítanánk fel, a 
másikat pedig a, laposi Széchenyi 
házban helyeznénk el. ,

A Széchenyi ház egészen olcsó, 
körülbelül 5 ezer pengős ‘ átalakí
tással ideális otthonná . épülhetne 
ki, a Kulturház legalább 10 ezer 
pengős átalakítást igényel. V

Értesülésünk szerint a város ve

zetősége biztató ígéretet tett az eb
ben az ügyben' alpolgármesternél já 
ró újvárosi küldöttség előtt és az 
óta a város mérnöki hivatala már 
helyszíni szemlét is tartott a két 
épületnél. Újváros, ahol Győrött a 
legtöbb fiatal gyerek van és a leg
szegényebb munkásosztály gyerekei 
valóban nagyon rászorul a napközi 
otthonokra, ezeknek felállításával 
nem Újvárost segíti Győr, hanen 
saját magát.

Mostmár csak az a fontos, hogy 
rövidesen döntsön a város vezető
sége és a két otthon még a gyorsan 
közélqő tél előtt, rendelkezésre dí
jon. '

Minden győri hir 
a Gyűri Nemzeti Hírlapban

A ? O ü  L  O
Szombattól-péntekig, ; hétköznap 5, 
7 és 9, vasárnap fél 3, negyed 5, 6, 
háromnegyed 8 és fél 10 órakor. A 

magyar filmek koronája

Erzsébet királyné
A nagy magyar királyné emlékének 
filmbe öntött szobra. Főszerepben: 
Karády Katalin, Jávor Pál, Tolnay 
Klári, Rajnay Gábor, Fenyvessy 

Éva, Somlay A., Gózon, Bilicsi.
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CYÖBI NEMZETI

VIRLAP nyom dája

— A MEDVÉI KOMP UJ MO
TOROS VONTATÓJA már elké
szült és vizrebocsátották. ; Szerdán 
helyezik üzembe. A * bemutatón 
résztvesznek Telbisz Miklós dr alis
pán és Héjj Gyula műszaki taná
csos, az államépitészeti hivatal fő
nöke.

Kulacs“ étteremben, ahol
Soproni ui 36 szám ( a z  Á l l a m é p i t é s z e t i  H i v a t a l  m e l l e t )
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Szives pártfogást kér:  P É C H Y  J Ó Z S E F N É  vendéglős.
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kirakatait
és győződjön meg olcsó árairól

Deák Ferenc u. és Andrássi ut sarok

B bencésrend gyásza
Gyásza van a bencésrendnek: 

meghalt egyik értékes tagja Kuz- 
mits Lajos Virgil. Az elhunyt leg
utóbb öt év óta tanított Győrött, a 
városban sokan ismerték és tisztel
ték. Betegsége .évről-évre jobban 
látszott rajta és pár héttel ezelőtt 
Egerbe szállították-, kórházba, ahol 
tegnap meghalt. A halálesettel kap
csolatban a bencésrend a következő 
gyászjelentést adta ki:

A pannonhalmi Szent Benedek 
Rend főapátja és győri-Rendiláza 
— az elhunyt rokonsága nevében is 

szomorú szívvel, de az, isteni 
Gondviselés akaratában megnyu
godva jelenti, hogy Kuzmits Íja jós 
Virgil bencés áldozópap életének 
50-ik, szerzetesi életének 30vik évé
ben, hosszú és‘súlyos betegség után 
Egerben, az Irgalmasok / kórházá
ban október 7-én délelőtt elhunyt. 
Temetése Egerben;• 'október 9-én dél 
előtt l l  órakor l̂ sz. Az engesztelő 
szentmise-áldozatit Győrött, októ
ber 9-én reggel 8 órakor mutatjuk 
be. / ; 1

Az elhunyt született Büdöskuton 
1891. aug. 29-én. Ia  Rendbe beöltö
zött 1907. aug. 6Íán. Egyszerű fo
gadalmat tett 19.11. május . 28-án. 
Ünnepies fogadalmat tett 1914. jú
nius 1-én. Aldozópappá szentelték 
1914. julius 6-án. |.914—-17. novem
berig gimnáziumig tanár Pápán; 
1917. novembertől ] 1918. novembe
rig tábori lelkész; i 1918—19. tanár 
Kőszegen; 1920. tanár Győrött; 
1920—23-ig tanár Esztergomban; 
1923—28-ig főiskolai tanár Pan
nonhalmán; 1928—32-ig tanár Pá
pán; 1932—33-ig id. nyugalomban 
Bakonybélben; 1933—34-ig beteg- 
szabadságon Egerben; Í934-ben be
tegszabadságon Tihanyban; 1935— 
1940-ig tanár Győrött. )

— SZENTSEGIMÄDÄSa győruj- 
városi kedvesnővéreknél. Ma, ked
den a mákosdülői kedvesnővérek 
zárdakápolnájában' egész napos 
szentségimádás van. Reggel 6 óra
kor kitétel szentmisével. Délelőtt 9 
órakor szentmise. Délután 3 óra
kor litánia. Délután fél 6 órakor 
szentbeszéd, szent olvasó, litánia, 
szentség eltétel. .


