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Szülök leveleiből
Kilenckor kezdődjék a tanítási

Csak pár napja nyílt meg az is 
kólák kapuja, de a szülők közül töb 
ben, sőt csoportosan is fordulnak 
hozzánk azzal, hogy emeljünk szót 
kívánságaik mellett.

A nyári időszámításnak megma
radása kapcsán azt kérik a szülők, 
hogy az iskolák változtassák meg a 
tanítás kezdő időpontját és ne 
nyolckor, hanem kilenckor kezdőd
jék a tanítás. Télen majd nyolckor, 
tehát valójában hétkor iskolába 
menni ez minden családnak plus 
kiadást jelent világításban, mert 
őszi és téli reggeleken a rendes idő 
azerint hétkor bizony sötét van, de 
az iskolák is világítás mellett kény
szerülnek megkezdeni a tanítást az 
általában felhős őszi és téli regge
leken. így az otthonokban és az is
kolákban az időszámítás céljává ép
pen az ellenkezőt éri el: több vilá
gítás kell, megtakarítás nem lesz, 
ami pedig sokezer családnál, sok is
kolánál bizony sokra menő energia- 
mennyiség. A katolikus elemi isko
lák és középiskolák növendékei ál
talában naponta járnak szentmisé
re a tanítás előtt és igy valójában 
hatkor kell már felkelnie a diáknak 
és a szülőknek is. Inkább kezdődjék 
tehát később a tanítás, ami helyas 
gondolat. Zökkenőt csak ott okoz, 
hogy a tisztviselő szülők kettőkor 
mennek haza ebédelni, a gyerek pe
dig háromkor fog hazaérni. A vo-

Hóman Bálint kultuszminiszter 
és családja vasárnap jön

A Győri Szent Orsolya-rendi Hóman Otfé-Nőipariskola ká
polnájának ünnepélyes megoldása is nem szombaton, hanem 

vasárnap délelőtt lesz

Megírtuk, hogy, , . , — ____  -.-0  ̂ a Győri Szentnaton bejáró diákok nagyresze_ is | 0rs^ lyita.rendi dr Hóman ottó .
lemaradna vonatáról. A megoldást • Nőipariskola kápolnájának ünnep é- 
az illetékesek meg  ̂fogjíik találni. íyes rnegáldása szombaton délelőtt 
, ^  Reyay gimnáziumi szülök ké- f£i órakor lesz és hogy ezen ün- 

rese pedig az, hogy gyermekeik a nepélyes aktuson részt fog venni 
tízpercekben hadd mehessenek to- Hóman Bálint vallás és közoktatási 
vabbra is az iskola előtti Honvéd* miniszter, családjával együtt. Az 
ligetbe jó levegőre. A .járókelőket, intézetet ugyanis a miniszter édes-
ha tizpercekben zavarja is az ele
ven diákhad, a park jó levegője és 
a mozgás megér ennyit. Itt igazán 
belátja mindenki, hogy jogos a 
..helyet az ifjúságnak" felfogás.

Mi szívesen adunk helyet lapunk 
hasábjain a szülők óhajainak, de 
azt hisszük, hogy ha a szülők egy
öntetűen az iskolai hatóságokhoz 
fordulnak, meghallgatásra fognak 
találni. Szerk.

atyja nevéről nevezték el.
Pénteken délelőtt értesítés érke

zett Hóman Bálint vallás- és közok
tatásügyi minisztertől, hogy közbe
jött akadályok miatt szombaton 
nem, csak vasárnap jöhet Győrbe,

családjával együtt.
Ennélfogva a kápolna ünnepé
lyes megoldása is vasárnap fél 

11 órakor lesz.

A szertartást dr Beresztóczy 
Miklós pápai kamarás, miniszteri 
tanácsos fogja végezni.

Az ünnepélyes aktuson Kelemen 
Krizosztom pannonhalmi főapát, 
titkos tanácsos is résztvesz. Dr bá
ró altorjai Apor Vilmos megyés
püspök vasárnap bérmauton lesz 
emiatt nem vehet részt az ünnepsé
gen.

50.000 fienyészá lla iia l 
friss ítik  fel a  g a z d á k

á lla tá llo m á n y á t Vasárnap délelőtt 10 órai kezdet
tel ünnepli a Győrujvárosi Róm, 

A törvényhatósági állattenyésztési Kát. Egyházközség a plébánia-tem- 
alapokról szóló törvény végrehajtási j p]om ;felszerelésének századik év-

ni (íldm'án ci * n *i í ' • ? i. a _ ••_*__*__ __

A z újvárosi plébáma-femplom 
százéves jubileuma

Lobogózták fel az újvárosiak vasárnap a házaikat

házközség
az egy 

vezetősége a következő
utasításának rendelkezései alapján a \ fordulóját. Az ünnepségre 
városok és vármegyék már megkezdték' 
az előkészítő munkákat, hogy területei
ket megfelelő apaállatokkal lássák el.

A törvényhatóságoknak a magyaror
szági állattenyésztés fejlesztésével kap
csolatban megteendő intézkedései mel
lett ebben az irányban a földmivelés- 
ügyi kormányzat is nagyarányú akció
ba kezdett. A földmivelésügyi miniszté
rium a mezőgazdaság fejlesztését szol
gáló program végrehajtásaképpen a te
nyészállatkiosztás terén uj rendszert 
fog életbeléptetni.

Rövid időn belül harmincezer te
nyészbikát és húszezer tenyészkant 
szerez be, hogy ezzel felfrissítse a 
saját apaállattal rendelkező kisgaz

dák állományát.
A nagyszabású akciót egy erre a célra 
létesítendő úgynevezett „köztenyésztés, 
alap” megteremtésével kívánják lebo 
nyolitani. j

meghívót bocsátotta ki:
„A Győrujvárosi Róm., Kát. Egy

házközség plébániatemploma fel
szentelésének 100 éves fordulója al
kalmával, 1941. évi szeptember hó 
14-én, vasárnap jubiláns ünnepsé

öszi szeles-viharos időben
igen jó szolgálatot tesz kalap helyett

ára változatlan' 3 -9 0  P .

egyedárnsitója

get rendez, amelynek során reggel 
5 órától fél óránkint szentmisét 
mondanak az egyházközség volt lel
kipásztorai, 10 órakor ünnepi szent
beszédet mond Wagner Mihály pré
postkanonok, volt újvárosi káplán, 
főpapi szentmisét mond dr Ragats 
János pápóczi prépostkanonok, volt 
újvárosi hitoktató, fél 12 órakor az 
egyházközség díszközgyűlést tart az 
iskola udvarán. Az ünnepségre sze
retettel meghívja — az Egyházköz
ség Vezetősége."

Az egyházközségi díszközgyűlé
sen dr Czopf Ferenc kir. törvény
széki biró, világi elnök mond ünne
pi beszédet, a plébánia-templom 
százéves történetét Bánsz István uj 
városi káplán ismerteti.

Az egyházközség vezetősége fel
kéri

az újvárosi háztulajdonosokat, 
hogy vasárnap — a jubiláns 
ünnepség alkalmából — lobo

gózzák fel házaikat.

A h a tó sá g i g a z d a sá g i 
m u n k ak ö zv e títés  ú jab b  

s z a b á ly o z á s a
A földmivelésügyi miniszter ren

deletet adott ki a hatósági gazda
sági munkaközvetítés újabb szabá
lyozásáról. A rendelet megállapítja, 
hogy a hatósági gazdasági munka
közvetítés feladata a mező-, szőlő-, 
kert- és erdőgazdasági termelés, va
lamint a földmunkák terén a hazai 
munkakeresletnek és munkakinálat- 
nak kiegyenlítése, a munkapiac nyil 
vántartása, a gazdasági üzemeknek 
kellő számú munkaerővel ellátása 
és a gazdasági munkavállalóknak 
megfelelő munkaalkalomhoz jutta
tása.

A földmivelésügyi miniszter a ha- 
tósági munkaközvetítés szerveit 
munkaközvetítési feladatokkal eset
ről esetre, külföldi viszonylatban is 
megbízhatja.

A hatósági gazdasági munkaköz
vetítés szervei: 1. Az Országos-, 2. 
a Vármegyei-, 3. a Községi- (Váro
si) Gazdasági Munkaközvetítő Hi
vatal. Mindezek felett a felügyele
tet és ellenőrzést a földmivelésügyi 
miniszter gyakorolja.

A rendeletet a hivatalos lap pén
teki száma közölte.


