
Tiz vármegye 
tiltakozó jegyzéke fekszik a ma-
gyar felsőház levéltárában. A meg-
csonkított Magyarország tíz vár-
megyéje a szomorúságban, a szen-
vedésben, az üldöztetésben együtt-
érez a mexikói mártírokkal és az 
egész ország figyelmét fokozottabb 
mértékben kívánja a vértanúk és a 
hitvallók felé terelni. A külügyi bi-
zottság ülésén végre sor került a 
mexikói események tárgyalására és 
ekkor Magyarország legelső 
közjogi méltósága: Serédi Juszti-
nián bibornok-hercegprimás emel-
kedett beszédet mondott. A főpász-
tor nemcsak szívének és lelkének 
a parancsszavára hallgatott, ami-
kor lelke mélyéből elítélte az Egy-
ház üldözését, hanem mint nagytu-
dású, széles látókörű egyházjogász 
a XX. század kultúrájának finom 
rezgését is belecsendítette beszé-
débe. Serédi felszólalása ragyogó 
bizonyítéka a magyar nép igazsá-
got és békét kereső vágyának is. 
A bibornok főpásztor tiltakozásá-
ban egy gúzsbakötött maroknyi nép 

szolidaritása sűrűsödött össze és 
zúgott óceánokon keresztül azok-
hoz, akiknek hitét most vérbe és 
.A i lókba gázolják. 

Boszorkányokról 
szó ne történjék, mert ilyenek nin-
csenek állapítja meg a magyar 
törvénykönyv, fis mégis furcsa, 
hogy éppen Magyarország lett hí-
res külföldön egy boszorkánypör-
től. Újságírók egész serege másolja 
a szegedi ítélőtábla irattárában a 
boszorkánypör aktáit, amelyeknek 
szerencsétlen koldusasszony a fő-
szereplője. Sajnos, most már nem 
aktív, csak passzív szereplő, mert 
az emberi tudatlanság és elvete-
mültség pontot tett Fábián Zsófia 
földi életére. Szegény asszony tel-
jesen ártatlan volt és mégis bűn-
hődnie kellett, mert néhány ember 
lelkéből kiveszett a nemes érzület 
és a felebaráti szeretet, fikzaltált 

ZA 

t 

emberek áldozata lett Fábián Zsó-
fia, akit négy békéscsabai tudatlan 
ember szörnyű brutalitással ölt 
meg. A szegedi ítélőtábla előtt 
most fognak felelni bűnükért az el-
vetemült gonosztevők. És elnyerik 
büntetésüket, amelyből okulhatnak 

(mindazok, akik tudatlanságból a 
babona hatása alatt élnek. Ez a 
per azonban szégyenfoltja az em-
beri civilizációnak is s ezért min-
den kultúrembernek legszentebb kö-
telessége a tudás és megnemesb-
bedés terjesztése! 

A p a p a y d l v d i l i a k a t o f l o k u ; 

s a j t © m y m k i i a S t 

XI- Pius pápa biboros államtit-
kára út ján üdvözlő sorokat inté-
zett a C. W . E. sa j tó i rodához. A 

teljesít. Ezért á ldását küldi az iro-
dának és mindazoknak, akik a kn-
fclikus sa j tó szolgálatában f á m -

pápa üdvözletét meleg hangon fe-
jezte ki és kérte az irodát, hogy 
továbbítsa azt az összes katolikus 
iapok munkatársaihoz. 

A Szenta tya - így szól az 
üdvözlet teljes mértékben érté-
keli azt a szolgálatot, amelyet a 
katolikus sa j tó az igazság terjesz-
tése és a téves beállítások helyes-
bítése által az Egyház érdekében 

doznak és áldozatot hoznak. 
XI. Pius pápa üdvözlete meleg 

hálára kötelezi a magyar" katoli-
kus sa j tó munkásai t is. Hálásan 
köszönjük a Szen ta tya e l i smeré-
sét és mi is Ígérjük, hogy minden 
nemes eszközzel, ú tmuta tása sze-
rint továbbra is harcos munkásai 
leszűrik a katolikus saj tónak. 
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A paphiány megoldásának szo-
ciális fontossága 

Az egyik angol világlap leg-
utóbbi száma kimutatást közöl, 
amelyből kitűnik, hogy minden 
ezer hivöre egy lelkipásztort 
számítva, az Egyháznak 330.000 
papra volna szüksége; a misz-
sziós teendők ellátására pedig 
— 20.000 nemkeresz tény lelket 
számítva egy hithirdetőre nem ke-
vesebb, mint 50.000 misszioná-
riust kellene beállítani. A lap ki-
muta tása szerint Hollandiában 
600, Angliában 770, Franciaor-
szágban 1060, Németországban 
Belgium 1240 katolikusra jut egy 
pap. Vannak azonban Európának 
s főkép Dél- és Középameriká-
nak országai, ahol egyetlen pap 
6000, sőt helyenkint ennél is több 
lelket pasztorál . Legkedvezőtle-
nebb a helyzet Brazilliában, ahol 
egyáltalán nincsenek ú j papi hi-
vatások s ha egy pap meghal, 
nincs, aki a helyét betöltse. En-
nek az országnak a 37 milliónyi 
katolikus lakosságát mind össze 
5000 pap pasztorál ja , vagyis 
annyi, mint Hollandia 2 millió ka-
tolikusát. Hogy a papi pályára 
készülő i f jaknak céljuk elérését 
megkönnyítsék, több londoni plé-

b á n i á n , sőt újabban egy párisin is 
' az esti órákban részesítenek 

a papi pályára előkészítő kikép-
zésben olyan ifjakat, akiknek 
nappal kenyérkereső munkát kell 
végezniük. London ilyen módon 
már eddig 50 papot adott az 
Egyháznak. 

Midőn az angol világlap cik-
két közöljük, rá kell mutatnunk 
a kérdésnek magyar szempontból 
való óriási fontosságára és hord-
ere jére . A helyzet ma nálunk is 
az, hogy a paphiány szembetűnő. 
Budapesten például a legtöbb is-
kolában nők végzik a hitoktatást . 
Történik pedig ez ugyanakkor , 
amikor az ipar, kereskedelem 
terén ijesztő a munkahiány, a 
közalkalmazott i és tisztviselői 
pályákon olyan létszám-feleslegek 
vannak, mint eddig soha. A több 
gye rmekes szülők álmatlan éj-
szakái és töprengései tanúbizony-
ságai annak, milyen gondot okoz 
az életbe kerülő f iatalság elhe-
lyezése. Fel kell hívnunk a szü-
lők és érdekeltek figyelmét a 
papi pálya iránt való érdeklő-
désre. A sok gye rmekes csalá-
dok egy-egy arra alkalmas gyer -

meküket irányítsák e pályára, 
amelynek munkatere és hivatott-
sága az egész világra kiter-
jed. Hadd szóródjanak s z é t , a vi-
lágos magyar elmék és magya-
rul dobogó szívek a földgolyó 
minden részén! Támogassák a 
vergődő m a g y a r fájdalom meg-
szüntetésének gondolatát , istá-
polják és segítsék itthoni roko-
naikat. Miért ne he lyezkedjék el 
a bizonytalan jövőtől re t tegő 

magyar gye rmekse reg olyan pá-
lyán, amelyen Istenének, haza 
jának és rokonainak szolgálatot 
t ehe t? Ma sok kishitű magyar 
házaspár akad, aki fél a gyer-
mekáldástól, pedig ha erre a 
kérdésre is gondol, sokkal bizób-
ban ítéli meg a helyzetét . 

A városi és vidéki papságnak, 
az egyházközségeknek, valamint 
az oktató személyzetnek gondos 
figyelmébe ajánljuk ezt a kérdést . 
Sok szociális nehézséget szün-
tethetünk meg vele és sok bol-
dog iövőnek egyengethet jük az 
út já t . 

M. p á i p s i D 
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O.sasuöci GdJcv-e. 
Orsenigo Cesare ptolomaisi c. 

érsek, apostoli nunciust, akit 
1925-ben küldött XI. P ius pápa 
Magyarországra , mint megbíz-
ható helyről értesülünk, a Szent-
a tya milánói érsekké nevezi ki. 

Orsenigo Cezare közel hat 
évig volt plébánosa Milánónak 
és miután a mostani pápa el-
foglalta Szent Pé t e r székét, 
Hágába küldte pápai nuncius-
nak. Magyorországra a Szent-
szék 1925-ben küldte és Orse-
nigo Cesare csakhamar meg-
kedvelhette magát nemcsak a 
magya r katolikusokkal, hanem 
az egész ország társadalmával . 
Hogy Magyarországot meny-
nyire megszere t te , azt semnr 
más nem bizonyít ja jobban 
mint az, hogy rövid itt tartózko-
dása alatt teljesen megtanult 
magyarul és mindig magyarul 
Is beszél. 

Fájó szívvel búcsúzunk majd 
tőle, aki a magya r nép lelkében 
oly nagy hitbuzgalommal plán-
tálta el a katolikus Egyház iránti 
szeretet éjrzését. Vigaszul csu-
pán az szolgál, hogy ismerve 
Orsenigo Cesare irántunk tanú-
sított nemes érzületét, a messze 
távolban is velünk fog érezni 
minden örömünkben és bána-
tunkban. 
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Olvassátok az Uj Világot 

BETLEHEM 
A 20-ik század Bethlehem vá-

roskája minden valószínűség sze-
rint nagyon keveset különbözik 
attól a Bethlehemtől, amely 19 
évszázaddal ezelőtt a Megváltó 
születésének volt tanuja . Pontos 
adatok híjján nem tudjuk" megál-
lapítani, hány főre mehetet t a 
városka lakosainak a száma az 
Úr Jézus születésének idején, de 
minden jel amellett szól, hogy je-
lentő s számbeli gyarapodásról , 
sem a város külső képének szá-
mottevő változásáról nem lehe-
tett szó az elmúlt kétezer év 
alatt. Annál gyökeresebb az az 
átalakulás, amely a lakosság élet-
módjában é s , belső világában 
végbement. Betlehem lakosai ma 
majdnem kivétel nélkül keresz-
tények, földmíveléssel és iparrál 
foglalkoznak. Kedvenc iparáguk 
a gyöngyház tá rgyak készítése, 
amire a franciskánusok tanítot-
ták meg őket. Betlehem büszke 
volt ar ra , hogy a hagyományos 
előjogára, hogy Salamon-templo-
uának kárpit jai t az ő szőnyegszö-
vői készítették. Lakosainak te-
kintélyes része ma is Jeruzsá-
lembe jár munkára, természete-
sen gyalog téve meg napjában 
kétszer azt az öt mérföldnyi 
utat, amely Betlehemet Jeruzsá-
lemtől elválasztja. A szent bar-
lang a város végén, girbe-görbe 
utca betorkolásánál sziklába váj t 
keskeny lépcső alján fekszik. A 
templomot gyér lámpafény vilá-
gí t ja ; kőboltozatát évszázadokon 
át feketére festet te a lámpák 
füst je . Padlójá t márványlapok 
fedik, falait kék és piros színben 
tar tot t szőnyegek borí t ják, ame-
lyek mintázata különféle szentek 
képét ábrázolja . 

—ooo—• 
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Hogyan fogadták a katolikus Egyház 
előkelőségei az „Uj Világ"-ot 

Serédi Jusztinián dr. hercegprímás, Virág Ferenc püspök, Drahos 
János dr., prelátus-kanonok, stb. levelei lapunk szerkesztőjéhez. 

volt, hálás köszö-Az Ui Világ az újév alkalmából pél-
dányokat küldött szét az ország min-
den részébe és különös súlyt helye-
zett arra, hogy lapunk első megna-
gyobbodott példánya a katolikus Egy-
ház fejedelmeihez, magas funkcionáriu-
saihoz és közéleti szereplőihez eljus-
son. Az a nemes cél, amely törekvé-
seinket vezérli, amint a hozzánk érke-
zett magas leiratokból is megállapít-
ható, a legmagasabb körökben is mél-
tánylásra és megértésre talál. 

Örömünkre szolgálnak nekünk ezek 
a levelek s ezt az örömet olvasótábo-
runkkal is megakarjuk osztani, mert 
nehéz munkánkban erőt nyújtanak a 
további küzdelemre. 

A bíboros-

hercegprímás 

levele. 
t*Juif.riiOt, 

Nagyságos Uram! 
Az „Uj Világ" c. katolikus hetilap 

ez évi első számáért, melyet nekem 

bemutatni szíves 
netet mondok. 

Esztergom. 1929 január hó 16. 
Tisztelettel vagyok 

Dr. Serédi Jusztinián 
bibornok. hercegprímás, 

esztergomi érsek. 
(Sajátkezű aláírása.) 

Virág Ferenc 

pécsi megyés-

püspök levele 
7/ífCfinKC 

az „Uj Világ" hetilap 
Szerkesztőségének. 

Tek. 

Budapest 

Becses lapjunknak mutatványszá-
mát véve, van szerencsém tisztelet-
tel közölni, hogy a lapot legközelebbi 
körlevelemben papságomnak és hí-
veimnek ajanlani fogom. (Itt néhány 

bizalmas szót intéz főszerkesztőnkhöz.) 
Nemes törekvéseikre készséggel 

kérem Isten áldását és szívesen kül-
döm főpásztori áldásomat. 

A lap egy példányát a „Püspöki 
Székház, Pécs" címre kérem megin-
dítani. 

Pécs. 1929 január 14. 
Virág Ferenc. 
pécsi püspök. 

(Sajátkezű aláírás.) 

Dr Drahos 
János prelá-
tus kanonok, 
hercegprímási 
irodaigazgató 

levele 

Nagyságos Főszerkesztő Ur! 

Hálásan köszönöm, hogy szíves 
volt az „Uj Világ" című hetilapot ne-
kem bemutatni. Mi sem természete-
sebb, minthogy a legnagyobb meg-
hatottsággal szemlélem azt az áldo-
zatkészséget, amelyet e célra hoz. 
(Itt kedves, atyai tanácsokat ad fő-
szerkesztőnknek.) 

• 
Nagyon fogok örvendeni, ha ne-

mes célú vállalkozása maradandó 

A tolvaj 
Irta: Török László. 

A kis falusi templom öreg to-
ronyórájának nagy és kis mutatója 
egyszerre találkozott a 12-es szá-
mon, amire tompán hangzott fel az-
óra messzehallható hangja. 

Az útszéli kőkereszthez ebben a 
pillanatban ért egy toprongyos em-
ber, aki az óra tompa ütésére hir-
telen megállt. Felviharzott ekkor 
benne lelkiismeretének csatája . 
Mintha egy belső hang azt súgta 
volna neki, hogy térjen vissza, áll-
jon meg a sikamlós lejtön, higyje, 
hogy van Isten, aki ellen most csú-
nya merényletre készül, de aki 
egyszer keményen fogja ezért a 
lejtőn való megindulásért megbün-
tetni. Szívében a kedves emlékek 
— mint forró láva a tűzhányó 
gyomrát — égették a lelkét. De 
csillapítani próbálta lelkiismereté-
nek tiltakozó szavát. 

— Fh, mit, nincs Isten! mor-
mogta magában, hogy néma gon-
dolatát szavának hangjával el-
nyomja. 

Még ott állott a kőkeresztnél. 
Szeme rávetődött a felfeszített 

Krisztus-képre és vad orkán zúgott 
fel lelkében, de a toprongyos kísér-
teties alak, Csikósi Jóska szembe-
szállt a keresztrefeszítettel. 

Nincsen Isten! — mondta új-
ból, de még hangosabban, hogy 
elejét vegye ellágyulásának. . 

Krisztus pedig ott a kereszt kő-
bevésett ábrázatában, mintha meg 
akart volna elevenedni, olyan éde-
sen, szelíden, jóságosan nézett bű-
nös gyermekének sötét szemébe. 

Csikósi József eltakarta szemét, 
aztán felvetett fejjel megindult a 
torony irányába. 

Amerre útja vezetett, itt-ott éber 
komondorok riasztó hangja verte 
fel az éjszaka csendjét. Aztán a 
kutyák hangja is elhangzott és 
Csikósi József meggyorsított lép-
tekkel indult el az Isten háza felé. 
Gondolatai őrült táncot jártak 
agyában és szorongó érzése köz-
beu hirtelen megtorpant. 

Két csendőr állt az útkeresztező-
désénél. 

Csikósit mintha villám érte 
volna, olyan hirtelen állt meg. A 
becsület és a bűn találkozott a ro-
mantikus éjjen a fagyos út keresz-
teződésénél . . . 

Pillanatra szintén eszét vesztette 
a gyanús alak, de aztán hirtelen a 
bozótba ugrott. 

A béke csendes, de éber őrei 
pedig mitsem láttak s míg a bűnös 
félelmes szívvel leste minden moz-
dulatukat, ők megindultak a falu 
világos ablakú kocsmája felé ki-
csit széjjelnézni. 

Mikor eltűntek az éj koromsötét 
fátyolában, Csikósi József is elő-
lépett rejtekéből, aztán folytatta 
útját . 

Csend volt. 
A falú békés lakói még álmuk-

ban sem merték hinni, milyen elve-
temült lélek került határukra, mi-
lyen szörnyű terveket forral most 
egy ember a fagyos téli éjjelen a 
lelkében. 

Lassan, szállingózva kezdett 
hullni a hó. Fehér pillangó gyanánt 
pihent meg ott, ahová legelőször 
ért. Csikósi József nem törődött az 
ártat lanság fehér jelmezébe buj-
tatott kis pillével, — százszorta 
jobban törte magát a templom 
rozsdás zárának felnyitásán. 

Az otromba kulcs megnyikordult 
a hideg téli éjszaka csendjében 
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sajtótermékkel fogja szolgálni a ka-
tolikus ügyet. 

Kiváló tisztelettel 
Esztergom, 1929 január hó 14. 

I)r. Drahos János 
prelátus-kanonok, lierceg-

primási irodaigazgató. 
(Sajátkezű aláírása.) 

A keresztény napilapok 
. üdvözlete 

„Ui Világ" Tek. Szerkesztősé-
gének, 

Budapest. 

Tisztelettel kérnénk nb. lapjuknak 
eserepóldánykénti megindítását. 

Mi lapunkat rendszeresen küldeni 
fogjuk és lapjukat is propagálni fog-
juk 

Maradunk igaz tisztelettel 
Dombóvár, 1929 január 15. 

Dombóvári Hirlap 
Pártos Ferenc, 

főszerkesztő. 

Ezenkívül még kedves üdvözlő soro-
kat írtak a napilapok közül az „Alföldi 
Friss Uiság", amely többek között eze-
ket ír ja: „A magunk részéről n\eleg 

szerelettel ajánljuk olvasóinknak a ma-
gyar katolikussag eleven és bátor 
szavú szócsövét, amelynek minden ol-
dalán a legkiválóbb katolikus közéleti 
személyeknek, íróknak és újságíróknak 
cikkeiben a katolikus közvélemény 
szava zeng." Elismerő sorokat írtak 
még a „Nyirvidék" és a „Tiszavidék" 
című napilapok, míg a hetilapok közül 
a „Heves és Vidéke", a „Háztartás" és 
az „Ország-Világ" című lapok emlékez-
tek meg rólunk. 

Külön ki kell emelnünk a megszállott 
területen élő magyarság reprezentá-
saítiak őszinte megnyilatkozásait is. A 
románok által megszállt Aradon meg-
jelenő „Vasárnap" című képes hetilap 
főszerkesztője, Szilágyi M. Dózsa pre-
montrei tanár, az Erdélyi Katolikus 
Népszövetség igazgatója megrendelte 
;öbb példányban lapunkat és meleg-
hangú, meghatott szavú levelet írt a 
megszállás alatt élő magyarság nevé-
ben. 

De ki tudná felsorolni mindazokat a 
kedves, szép és további erős és kitartó 
munkára buzdító leveleket, amelyeket 
naponta továbbit nekünk a posta? 

Mikor az elismerés és bizalom hoz-
zánk intézett megnyilatkozásának egy 
részét csokorba kötjük össze, egyúttal 
hálás köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik munkánk és céljaink támo-
gatására sietnek. 

Háromszáz éves ép sirok a 
Domonkosok templomában 

A páterek tetemei teljesen épek 
és arcukon semmi eltorzulás 

sem látható. 

Vigano nevii olasz faluba, 
amely Milánótól pár kilomé-
terre terül el, most százával za-
rándokolnak az olasz tudósok 
és a jámbor híVők. 

Tipikus olasz falu: sok benne 
a piszok és a koldus. A falunak 
:sak egyetlen nevezetes épülete 
van, a Domonkos-rend temp-
loma. Viganóban vannak ezen kí-
vül Lombardia legnagyobb cipő-
gyára i s így egyben igen fontos 
ipari helység. Világhírét azon 
ban nem ezzel szerezte , hanem 
hatalmas templomával, a Sai 
P ie t ro Martire-vel. Itt találták 
azokat a sírokat, amelyek egy-
szeriben világhírűvé tették a kis 
olasz falut. A San Pie t ro Mar-
tire-templom pádimentuma alatt 
fekszenek azok a tetemek, ame-
lyek már háromszáz éve állnak 
ki minden pusztulást és marad-
tak meg sértetlenül. 

A templomot a Domonkos-
szerzetesek alapították, még pe-
dig az Ür 1445-ik esztendejé-
ben. A legenda szerint szent 

s a templom nehéz tölgyfakapuja 
lassan kinyílt. 

Kísérteties csendesség vette 
körül. 

A tabernakulum előtt kis vörös-
lámpa fénye reszketve világított a 
szentíalak között. 

Takaros, gondozott, ápolt Isten 
háza volt. 

A békés, szorgos hívek munkája 
meglátszott az oltárok dúsan díszí-
tett fényében. A főoltáron a viasz-
gyertyák mellett, a hideg márvány 
zordon hüvösségében is, ott nyíl-
tak a tavasz napsugarainak éltető 
virágai. 

Ott a templomban, mintha min-
dig tavasz lett volna. 

A meleg, szorgalmas asszony-
kezek, bűbájos munkája a hideg, 
agyos tél közepébe is melégséget, 

tavaszt varázsoltak templomuk ol-
tárára. Csikósi József mégis meg-
borzadt. De a tabernakulum La-
kója hívta, egyre erősebben, egyre 
biztatóbban: 

' — Jöjj, pihenj meg itt az üdvös-
ség forrásánál. Mondd, mi bántja 
szívedet és én megvigasztallak. 
Tudom, elűztek az emberek, de 
látod, én örömmel köszöntelek. 

Hajts térdet, alázd meg magad, 
kérj irgalmat s és megbocsátok 
neked. Ugy-e. érzed, mennyire 
szere t lek? . . . 

A kis kulcs, a tolvajok bűnös 
szerszámja megcsillant az örök-
lámpa bűvös világosságának fé-
nyétől Csikósi József remegő ke-
zében, aztán megfordult a taber-
nakulum kicsi zárában. 

Az ajtó megnyílt. 
Csikósi József dacos szívvel, ál-

latias ösztönnel nyúlt a szentség-
ház belseje felé. Forró homloka 
odatapadt a díszes márványból fa-
ragott angyalszárnyakhoz és meg-
fogta az Eucharisztia leple alatt 
rejlő Jézus testét. 

Lefogta az embermilliók üdvös-
séget adó monstranciáját és bűnös 
kezével megszentségtelenítette a 
Megváltó drága ajándékát. 

Pillanatra újra ellágyult. 
Eszébe jutott, hogy mint kis 

gyermek hányszor térdelt ott fe-
hérruhába öltözötten, mint kis mi-
nistráns gyerek az oltár lépcsőjén 
s ujjongó lelkével minő áhítattal 
csöndítette meg a kis csengő érces 
hangját. A mély hódolat, a különös 
szeretet azonban kiveszett már lel-
kéből Vad, kegyetlen, fájdalmas 

orgiák zúgtak fel lelkéből és izga-
tott, remegő keze elengedte a 
monstranciát. 

Jézus a földre esett. 
Tompán üvöltő hang, amely esés 

közben a földre hulló szentséget 
kisérte, őrült kiáltássá fokozódott 
és visszhangozva zúgott a templom 
kísérteties csendjében. 

A tolvaj futni akart, de lábai 
földreszegezetten, remegve álltak. 

A félelmetes sikolyra előrohant a 
templom öreg plébánosa és meg-
rettenve látta Csikósi József go-
nosz alakját a templom félhomá-
lyában. 

A tolvaj még minidig ott állt, lá-
bainál a darabokra tört szentségét 
nézve. 

A falu öreg, ősz plébánosa las-
san közeledett az egész testében 
vonagló tolvajhoz. Jóságos arca 

j megbocsátást, irgalmat tükrözött. 
í * 

Az osztrák hegyek szerpentines, 
vadregényes útján romantikától és 
a természet fönséges szépségétől 
megittasult lélekkel szegény ván-
dor lépked . . . Óvatosan kerüli a 
veszélyes helyeket s lába a sok 
gyaloglástól véresen feltöredezett. 
Szapora léptekkel siet azonban 
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Pé te r mártír t , a dominikánus 
szerzetest , az eretnekek két 
bérgyilkosa ölte meg, mialatt 
Milánóból Comóba ment. Egye-
dül vágott ennek az útnak és 
amikor egy erdőbe ért Bassla-
sina közelében, a bérgyilkosok 
rátörtek és elvágták a nyakát . 
De a szent, mielőtt lelkét kile-
helte volna, sa já t vérébe már-
totta az uj ját és ezt a szót írta 
le a földre önön-vérével : 
„Credo!" 

Később erre a helyre építették 
azt a templomot, amelynek 
kriptájában ma is tökéletesen 
éptetemű páterek nyugosznak. A 
sírokra csak véletlenül bukkan-
tak, mer t senki sem tudta, hogy 
az évszázados templom főoltára 
alatt kripta van. 

A főoltár alatt a pádimentum 
márványlapjai erősebb sülyedést 
mutat tak, amiért leszerelték a 
főoltárt és felszedték a már-
ványlapokat . Ezek alatt egy 
régi, téglából rakott lépcső nyilt 
meg. A templom javítási munká-
latait vezető plébános leszállt 
abba a félköralakú, bol thaj tásos 
k r ip t ' ba , amely a főoltár alatt 
van és az itt végzett gondos ku-
tatások után hat sírt talált. Va-
lamennyiben egy-egy dominiká-
nus barát te teme pihent. 

mégis a közeli búcsújáróhely felé. 
Kezében a rózsafüzért szorongatja 
s átszellemült lélekkel lép a Mária-
Zell-i templom évszázados szen-
télyébe. 

A szentély fénytől és ezernyi 
gyertya lángjától pompázó falai 
között aztán fölujjong a lelke és 
kedves gyermekkori ének jut 
eszébe, amelyet sok-sok év után 
megtért lélekkel, zarándokszívé-
nek minden melegével, áhítattól 
remegő ajkai így zengenek: 

Otschemek bérctetőin. 
Az Ybbs folyó felett, 
Sötéten és magán üli 
Egy régi épület. 
Csendes kolostorában 
Az Úrnak temploma, 
Falun maid ezredévnek 
Van vésve szent nyoma. 

Hol két imádkozó kéz 
A mennyekhez fel esd. 

S míg a kis faluban engesztelő 
szentmisére szól a bús harang, a 
messzi távolban alázatos lélekkel 
kér bocsánatot a megbántott 
Krisztusától a falú kivetett fia, 
Csikóid József«.«. . . . , , <; 

A sírokban uyugvó páterek 
holttestei ma is a legsértetle-
nebb állapotban vaunak. 

A sírok fedőlapjairól hamaro-
san kiderült, hogy a te temeket 
:öbb, mint háromszáz esztendő-
/el ezelőtt temették ide. 

A hosszú századok óta örök 
álmukat alvó domonkos-szer-
setesek a prédikáló barátok 
"eltér kolostori ruhájában pi-
tennek sír jukban, nyakukban a 
.tólával és kezükben az olvasót 
szorongat ják most is, míg mel-
iikön a vérből való kereszt pi-

A háború és a forradalmak 
után a katolikus hitélet egyre 
jobban megrösödött és gyönyörű 
lendülettel fejlődik. Ezt bizo-
nyít ja az évenként megismétlődő 
országos katolikus nagygyűlések 
óriási tömege és a templomok 
zsúfoltsága. Ezzel kapcsolatban 
azután szinte hihetetlennek lát-
szik az a tény, hogy kevés temp-
lom van a fővárosban. 

Juhász István ár., ügyvéd, 
a budapesti egyházközségek köz-
ponti tanácsának jegyzője és a 
felsővizivárosi egyházközség al-
elnök-főti tkárának érdekes nyi-
latkozata szerint a fővárosban a 
fellendült hitélet a rányában rövi-
desen a templomok száma is te-
temesen növekszik. 

— A főváros tanácsának jóin-
dulatú támogatása és maguknak 
a katolikus híveknek nagy áldo-
zatkészsége — mondotta Juhász 

mm 

hen. Arcukon semmi eltorzulás 
sem látható, szinte sértet lenek, 
az idő pusztí tása egyiket sem 
kezdte ki és szemöldökük éppen 
úgy ép, mint lehunyt szemük 
szempillája. 

Ügy fekszenek a sokszázados 
sírban, mintha aludnának . . . 

A tudósok, tör ténészek és or-
vosok után Vigano környéké-
ről, messze falvakból és Milánó-
ból valóságos búcsú já rás indult 
meg a San P ie t ro Martiné 
templomába, hol 300 éves tete-
mek vár ják a f e l t á m a d á s t . . . 

István — lehetővé teszi, hogy a 
főváros templomainak számát je-
lentősen szaporítsuk. Sipőcz Jenő 
polgármester ki jelentése szerint 
azon lesz, hogy rövidesen min-
den egyházközség templomot 
építhessen. Az i lyeni rányú moz-
galmakat maga is hathatósan tá-
mogatni fogja.. A főváros min-
den esztendőben nagy összege-
ket bocsát az egyházközségek 
rendelkezésére , hogy Budapest 
területén évenként egy-egy tem-
plom felépülhessen. 

— A templomépítkezés már 
most is fokozott erővel folyik. 
Nemrégiben tette le a hercegprí-
más a Béke-téri templom alap-
kövét. Csak a Regnum Maria-
num templomának építkezése 
késlekedik. Tavasszal helyezik 
el a tripoliszi egyházközség ú j 
templomának alapkövét. A Fer-
dinánd-téren építendő Békerevi-

Minden évben egy templomot építenek a 
főváros katolikusai 

A tanács támogatásával rövidesen templomot kap minden egy-
házközség. 
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ziós templom munkálatai t is rö-
videsen megkezdik. A Tisztvi-
selőtelepen fel akar ják építeni a 
IV. Károly templomot. A Szé-
kely Bertalan-utcai egyházköz-
ség, a Vilma királyné-úton, a 
Krisztus-királyság egyházközség 
a Reviczky-téren, a külső fe-
rencvárosi katolikusság pedig a 
Soroksári-úton akar templomot 
építeni. A külső-lipótvárosi egy-
házközség szintén szere tne temp-
lomot emelni s úgyszintén vala-
mennyi fővárosi egyházközség, 
amelynek ma még nincs megfe-
lelő temploma. így azután rövid 
pár esztendő alatt kellőszámú 
templom fog rendelkezésre állani 

s biztosítva lesz az Istentisztele-
J tek nyugodt lefolyása s a hívők 
lelki ellátása. 

Értesülésünk szerint többhe-
lyütt a meglévő kisegítő templo-
mokat és kápolnákat ki aka r j ák 
bővíteni addig is, amíg az illető 
egyházközségeknek módjuk lesz 
új templomot felépíteni. Mivel a 
Rókus-kórház lebontása elodá-
zódott és a közeli években a r ra 
nem fog sor kerülni, szó van 
arról, hogy a Szent Rókus ká-
polnát is kibővítsék, mégpedig 
olyan formán, hogy a Rákóczi-
úti kedves és szép kis templom 
befogadóképessége ké tszeresére 
nagyobbodnék. P. A. 

A Szentszék gyermekvédelmi intéz-
ményei a magyar fővárosban 

A XI. Pius és az Apostoli Nuncius-otthon jelentősége. — Ahol a 
szülőket qgermekük vezeti a gyóntatószékhez. — Az irgalmas nővé-

rek áldásos szociális ievékenysége Budapest munkásnegyedeiben 

—....-«ísíbit"— 

A magyar gyermekmentés és 
gyermeknevelés egyik jelentős 
tényezője a Lenkei-úti barakkok-
ban elhelyezett XI. Pius és az 
Angyalföldi-út 2. szám alatt lévő 
Apostoli Nunciusotthon. 

1922-ben a pápa a nemzetközi 
gyermekvédelmi szövetség akció-
jának támogatására nagy össze-
get adományozot t arra , hogy a 
magya r fővárosban állítson fel 
gyermekot thonokat . Schioppa Lő-
rinc, akkori budapesti pápai nun-
cius hathatós és jóindulatú segít-
ségével meg is alapították mind 
a két otthont, amelynek vezeté-
sére és i rányí tására a Szentszék 
Vajkay Rózsit kér te fel, míg a 
gye rmekek testi és lelki gondo-
zását a Szent Vincés Irgalmas-
nővérek vállalták, akik ma is 
nagy buzgalommal és szere te t -
tel lát ják el a nehéz munkát . 

Ezek az apácák Budapest 
munkásnegyedében, a perifériák 
legkietlenebb részein valósággal 
csodákat művelnek. Nemcsak a 
gondja ikra bizott gyermeksoka-
ságot nevelik és gondozzák, ha-
nem családjaikkal is foglalkoz-
nak. A szülői ér tekezletek mutat-
ják legszebben az elért gyö-
nyörű eredményeket . Megtör-
tént, hogy kislánya többszörös 
kérésére meggyónt és megáldo-
zott olyan apa, aki talán a köze-
lében sem járt a templomnak 

azóta, hogy az iskolából kike-
rült. A gondos nővérek megte-
remtet ték a szere te t békéjé t sok-
sok olyan családban, amelyek-
ben a viszálykodások és vesze-
kedések miatt pokol volt az élet. 
Rengeteg vadházasságban élő 
pár járult örök esküre az Isten 
oltára elé, mer t az apácák sze-
re te t te l jes beszéde a templom 
felé vonzotta őket. 

Orsenigo Cesare érsek, jelen-
legi pápai nuncius elődjéhez ha-
sonlóan meleg érdeklődéssel fi-
gyeli az otthonok nemes munká-
ját és fokozott szere te t te l jes tá-
mogatással karol ja fel ügyüket 
annál is inkább, mer t ez a fön-
séges szociális munka nagyon 
közel áll a szívéhez, mivel an-
nakidején Milanóban maga is 
számos hasonló hivatású és ren-
deltetésű intézményt alapított és 
szervezet t . 

Amit a XI. Pius- és az Apos-
toli Nunciusotthon végez, az a 
legszebb pedagógiai munka, a 
lelkileg elhagyott munkásnép 
szempontjából pedig krisztusi 
szociális cselekedet. A Nuncius-
otthon áldásos tevékenysége 
nem reklámszociaiizumus, hanem 
a legtisztább és legnemesebb 
szívek szerete tének termelő-
munkája , amely a m a g y a r kato-
licizmus ér tékét és hatóere jé t 
valóban növeli. (El) 

Magasan ivelő pálya törött 
ketté. 

A magyar katolikusság sorain, 
mint az éles tőr, hasított végig a 
hír, hogy Révész István t reben-
nai felszentelt püspök, a magya r 
nemzeti hadsereg tábori püs-
pöke, január 18-án délután 5 
é rakor átszenderül t a halálba. 

Kecskemét városa, amelynek 
a tábori püspök hosszú időn ke-
resztül plébánosa s híveinek 
igazi a ty j a volt, mély fájdalom-
mal gyászol ja elhunyt nagy fiát. 
A szomorúságban a magyar 
haza minden polgára is osztozik, 
mer t Révész István azok közül 
a kevesek közül való volt, aki-
ről mindenki tudta, hogy jó 
ember. 

Minden nagysága, magas-
szárnyalásu tudása, lelkipásztori 
tehetsége mellett mi leginkább 
mégis a jó ember t csodáltuk és 
tiszteltük benne. A trebennai 
püspökség a kisázsiai Pamfilia 
t a r tományban van és a török 
hódoltság előtt virágzó keresz-
tény élet folyt ott. Ennek a ma-
gas egyházi pozíciónak fényé-
ben is mi Révész István angyali 
lelkét és aranyveret í í jó szívét 
ismertük meg. 

Nem* zokogunk eltávozása 
miatt, mert lelkünket betölti a 
keresztény hit vigasza, amely a 
komor Requieum akkordja iba , 
mint édes angyali szózat, zeng. 
Révész István nem halt meg. 
Lelke él a m a g y a r s á g számára 
megmérhete t len időkig és bizo-
nyára ott könyörög az Úr tró-
nusa előtt miértünk, akiket szí-
véből s z e r e t e t t . . . 

I Barcs Ká lmán 
•4 
^ kötélgyártó-mester 
3 VI., KARTÁCS-U. 13 

I • 
^ hal és teniszhálók 
^ speciális készítője 
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Esztergomban hetek óta arról beszélnek, hogy liziői kis Szent Teréz 
megjelent egy gyárigazgatónál. — A gyárigazgató különös látomása 

álláshoz juttatott egy hivatalnok leányt. 

Esztergomban hetek óta titokza-
tos eseményről beszélnek az embe-
rek. Az Uj Világ munkatársa a mult 
héten Esztergomba járt és szemé-
lyesen akart meggyőződni a való-
ságról, de ezt részben sikerült csak 
elérnie, mert bizonyítékok hiányá-
ban kénytelen volt emberek vallo-
másaival beérni. Közreadjuk« mégis 
ezt a hirt, mert így reméljük, hogy 
a titkolódzók majd közlékenyek 
lesznek. 

Mondtuk már, hogy az eset né-
hány héttel ezelőtt történt. Sze-
gény hivatalnokleány az esemény 
egyik, gazdag gyárigazgató a má-
sik szereplője. 

A gyárigazgató alkalmazottjának 
P. K. hivatalnoknőnek újévkor fel-
mondta állását. A szegény leány, 
aki szerény keresetéből beteg és 
öreg édesanyját is eltartotta, sírva 
könyörgött az igazgatónak, hogy 
könyörüljön meg rajta és beteg 
édesanyján, mert a tél idején min-
den kereset és támasznélkül ma-
radnak, ha az állása megszűnik. A 
gyárigazgató azonban kérlelhetet-
len ' volt. Hivatkozott arra, hogy a 
mai nehéz gazdasági viszonyok kö-
zött a gyár alkalmazottai nak rheg-
ritkítását határozta el az igazgató-
ság s így mint nélkülözhető t :szt-
viselőt, őt is kénvtelen volt elb'o-
csájtani. 

A szegény leány látva az igaz-
gató hajthatatlanságát, kénytelen 
volt eltávozni. Nem niert haza-
menni. Sokáig bolyongott a város-
ban, amíg betért a templomba és 
egyenesen a kis Szent Teréz szobra 
elé borult. Fel-fel csukló hangon, 
buzgón imádkozott az Egyház ked-
ves szentjéhez és kérte, hogy ret-
tenetes helyzetében legyen segítsé-
gére. A buzgó, alázatos, szívből 
jövő imát meghallgatta az ég ked-
ves szentje és megenyhítette a 
leány megszomorodott szívét. 

A leány hazament. Anyjának 
semmit sem mondott az esemé-
nyekről és az egész éjszakát imád-
kozással töltötte. Szorongó szívvel 
várta a reggelt, mert akkor bekel-
lett volna vallani édesanyjának, 
hogy mi történt az elmúlt nap. 
Végre elérkezett a reggel. A leány 
szorongó szívvel állt anyja elé, de 
ebben a pillanatban kopogtak az 
ajtón. A gyár szolgája kereste a 
leányt és kérte, hogy az igazgató 
kéreti magához. 

A tisztviselőnő sietett a gyárba. 
Az igazgató szívélyesen üdvö-

zölte és nagy ámulatára a követ-
kező szavakkal fogadta : 

Kisasszony, meggondoltam a 
dolgot. Visszaveszem és újból oda-
ültetem régi íróasztalához. De arra 
kérem, máskor ne küldözzön hoz-
zám apácákat, mert én segítek, ha 
segíthetek . . . 

A hivatalnokleány csak percek 
múlva jutott szóhoz: 

Én nem küldtem a p á c á k a t . . 
— Dehogy nem küldött. Éppen 

móst ment el innen egy apáca. 
Olyan szép szavakkal kért, hogy 
nem tudtam volna megtagadni kí-
vánságát. 

A leány megrendülten vette elő 
imakönyvét, kikereste liziöi kis 
Szent Teréz képét és az igazgató 
elé tette. 

— így nézett ki? — kérdezte a 
leány. 

A gyárigazgató határozottan fe-
lelt: 

— Ez az apáca járt nálam! 
Aztán meglógta a leány kezét és 

együtt imádkoztak az Egyház ró-
zsás szentjéhez, megköszönve neki 
a közbenjárást. 

Ezt beszélik most Esztergomban 
és szerte az országban. Nem tud-
juk biztosan csoda vagy legenda ez. 

Ha legenda is, inegejtően szép 
t ö r t é n e t . . . 

Igazi szociális szellem 
Hogy milyen lehetne a viszony a 

munkaadó és a munkás közt, arra néz-
ve követendő példa gyanánt álljon itt 
a belga katolikus Beukelaar fréres ant-
werpeni cég rendszere. A munkások 
rendes megélhetését biztosító fizetésen 
kivül a vállalat szociális osztálva gon-
doskodik a munkáscsaládok különböző 
szükségleteiről, amelyek kielégítésére 
egy pap, orvos és ügyvéd áll a csalá-
dok rendelkezésére. Ez a zosztály gon-
doskodik arról is, hogy betegség, ha-
láleset, esküvő, keresztelő, stb. alkal-
mával minden család megkapja a maga 
Rülön segélyét. Az árvák neveltetésé-
ről a vállalat gondoskodik. A gyár kü-
lön takarék- és hitelintézetet tart 
fenn, hogy az alkalmazottakat takaré-
kosságra szoktassa. Évi zárlatkor mi ' - i 
den munkás megkapja a maga részét 
az üzleti nyereségből, nyáron át pedig 
mindenkinek joga van 6, illetve 12 
napi fizetéses szabadságra. Ugy lát-
szik, az így felmerülő nagy kiadás-
többlet mellett is megtalálja a cég a 
maga számadását munkásai nagyobb 
teljesítő képességében. 

á i é p í t 

Szósze r in t vá l to t t ák va lóra ezt 
a m o n d á s t lllionis á l lam ka to l ikus 
férfiai , akik igazán s z e m é l y e s ál-
doza ta ik á r á n vá l la lkoz tak egy 
n a g y s z a b á s ú ka to l ikus intéz-
m é n y megép í t é sé r e . A ki tűnően 
kiépí te t t „ J é z u s nevérő l e lneve-
ze t t f é r f i - s zöve t s ég" tag ja i ha t á -
roz t ák el n a g y s z a b á s ú ka to l ikus 
műszak i iskola épí tésé t . Mint-
hogy azonban a n y a g i e s zközök 
nem á l lanak r e n d e l k e z é s ü k r e , ki-
m o n d o t t á k , hogy az iskolá t sze-
m é l y e s á ldoza ta ik á r á n fog j ák 
megépí ten i . A sok s z á z e z e r fő-
ből álló s zöve t s ég tag ja i k isebb 
kedv te lése ik rő l (sz ínház, sz ivar 
stb.) m o n d a n a k le, vagy vala-
me ly m u n k a t ö b b l e t e t vá l la lnak a 
közös ügy j avá r a . A szöve t ség 
felnőt t ós se rdü lő tag ja i e g y f o r -
ma le lkesedésse l végzik kisebb-
n a g y o b b ö n m e g t a g a d á s a i k a t , 

•41 

Szőnyegek és gobelinek javítása | 
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Kiss Béla és Jenő iparművészek műtermében 5 
Budapest, VI., Cukor-utca 6. fiúiskola (volt Himzö-utca). Telefonszám -. Automata 834—74. 
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Aki az orosz cárt tanította lovagolni 
Budapesten házmester a világ leg híresebb artistája. — Carola, a 
világhírű artista nem beszól múltjáról és sikereiről. — Karrier, 

amelyben több a tragédia, mint a siker. — Gyermekkori bűn követ-
kezménye. 

Hiába, nem tudok már évek óta 
szabadulni attól az impressziótól, 
amit reám Carola, a híres artista 
gyakorol. Majdnem mindennap ta-
lálkozom vele, évek óta ismerjük 
már egymást, de még sohasem 
beszéltünk. Annyira zárkózott, 
mogorva ember, hogy nem ta-
gadom nincs bátorságom meg-
szólítani. Amit róla tudok, mások-
tól hallottam, akiknek viszont me-
gint mások mondták. Mert Carola, 
vagy ahogy becsületes nevén hív-

ják, Peisewerger Károly igen ritkán 
beszél s akkor is csak a legmeg-
hittebb barátaival. Nem gyűlöli az 
embereket, de mert tudja róluk, 
hogy kíváncsiak, nem beszél velük. 

Peisewerger Károly élettörténete 
regény, amely valóban érdemes a 
megörökítésre. 

Egy ragyogó karrier, egy szédü-
letes és magasan ivelő pálya kö-
zepéről került Carola a Hajnal-
utcai ház házmesteri állásába és 
egyetlen vágya ma már az élettől 
a nyugalom és a béke. 

A tények és valóságok halmazá-
val óhajtom bemutatni az olvasó-
nak Carolát, okulásul és példaké-
pül, hogy mindenki láthassa, minő 
rettenetes következményei lehetnek 
a gyermekkori bűnnek. Carolával 
minden ifjúsági írónak, minden pe-
dagógusnak foglalkozni kellene, 
hogy saját tapasztalataival tudja 
megértetni az ifjúsággal a szülők 
iránti engedelmesség fontosságát. 
Carola élettörténetének egy örö-
kös példája a gyermeki engedetlen-
lenség és hálátlanság súlyos követ-
kezményének . . . 

A budapesti Lipótváros csendes 
kis utcája a Hajnal-utca, amelynek 
kettes számú házának házmesteri 
lakásában csendben, elvonulva a 
világ zajától él Peisewerger Ká-
roly, az orosz cári udvar világ-
hírű lovásztrénere és ar t is tája . De 
kezdjük elölről. Ki is az a Peise-
werger Károly, akit még nem is 
olyan régen Carola néven ünnepelt 
az egész világ? 

Peisewerger Károly Wi t t enbe rg -
ben született 1866-ban: Jómódú, 
gazdag német szülők gyermeke 
volt és már kora ifjúságától nagy 
kedvet érzett a színművészet iránt. 
Egy szép napon meg is szökött ha-
zulról és beállt Wilheim Althoff 

cirkuszába, mint artista. A derék 
német szülők annyira bánkódtak 
fiukért, hogy rövidesen kínzó bá-
natukba bele is haltak. A megté-
vedt ifjú a cirkusznál a Carola ne-
vet kapta és a társulattal bejárta 
úgyszólván az egész világot. Ca-
rola világkörüli útjában az orosz 
cári udvarba került. Az alig tizen-
nyolcéves ifjú szenzációs mutatvá-
nyai igen megtetszettek az orosz 
cárnak és minden este végignézte 
az előadást. Az oroszok cárja ra-
jongott a cirkuszért. A társulat 
szerződése lejárt, de Carola to-
vábbra is ott maradt a cári udvar-
ban. A kis hercegeket tanította lo-
vagolni. Későbben magát az orosz 
cárt is. Igen jó sora volt. Rengeteg 
pénzt keresett. Beszélik, hogy a 
cár az ő keze alatt lett Oroszor-
szág legjobb lovasa. 

Nyugtalan vére azonban itt sem 
tudott megnyugodni. Alig néhány 
évi szolgálat után megvált a cári 
udvartól és Strohfeld orosz gárda-
kapitánnyal Berlinbe utazott. A 
német fővárosban Carola lovardát 
nyitott. A szerencse itt is kedve-
zett neki és rövidesen híres lova-
sok, magasrangú katonák, magá-
nosok lettek látogatói a lovardá-
nak. Rövidesen szép vagyont gyűj-
tött a híres artista. Ekkor elhatá-
rozta, hogy megnősül. Egy meck-
lenburgi vendéglősláriyt vett fele-
ségül, de boldogságuk nem sokáig 
tartott, mert a felesége rövid idő 
múlva meghalt. Carola ekkor ott-
hagyta a lovadrát és a Wulff nevü 
cirkuszhoz szerződött, mert nyug-
talan vére egyre hajtotta és üldöz-
te. A cirkusz eleinte jól jövedelme-
zett, de később pénzügyi zava-
rokba került és a társulatot Wulff-
tól Friedniann Ármin pesti vállal-
kozó vette meg. Az új vállalkozó 
társulatát Budapestre hozta és es-
ténkint a pesti nézők szemei előtt 
mutatta be attrakcióját . 

Lassan-lassan kezdett Carola ki-
öregedni mesterségéből. Kezdte 
unni a cikuszi életet. Nyugalom, 
pihenés után vágyódott . A cirkuszi 
artistából rövidesen színész lett és 
az 1900-as idők híres csillagával, 
Littmann Pepivel játszott együtt. 

A színészetet is hamar megunta 
és minthogy gazdája nagyobb 
pénzösszeggel nyugdíjazta , Carola 

nyugdíjba is vonult és végleg bú-

csút mondott régi mesterségének. 
Pénze azonban a devalváció foly-
tán hamar elfogyott és mint telje-
sen szegény ember került a Haj-
nal-utcai ház házmesteri állásába. 

Egy magasan ivelő karrier tö-
rött ketté, de hiszen nincs is mit 
csodálni ezen, ha tudjuk azt, hogy 
bűnben fogamzott. A kis házmes-
terlakás szegényes bútorai között 
bizonyára sokat álmodozik régi jó-
soráról az egykori würtembergi 
német fiú . . . T. L. 

Jedlik Ányos 
Száz éve annak, hogy Jedlik Ányos, 

a győri bencés gimnázium ifjú fizikus 
tanára, megszerkesztette az első elek-
tromotort. 

ledlik 180(1 január 11-én született 
Szírnön, Komárom megyében, mint 
földműves szülők gyermeke 

Atyja nagy gonddal iskoláztatta, míg 
17 éves korában, a Szent Benedek-
rendbe lépett, ahol tanulmányai befe-
jezése után előbb Győrött és Pozsony-
ban, 1840-től 1878-ig pedig mint fizikus 
a budapesti egyetemen működött. Az 
1848-ig nagy idő a dékáni méltóság-
ban érte. A tudománynak élt, miért is 
egyik politikai irány sem volt vele 
megelégedve s az ifjúság a mozgalmas 
napokban macskazenét rendezett neki. 
A szabadságharc leverése után a hadi-
törvényszék igazoló választmánya elé 
került, A 48-as idők eredménye az 
volt. hogy ezen idő után tantárgyait y 
latin helyett magyar nyelven adhatta 
elő. 

Az elektromotor és dinamó felfede-
zése után szeretettel és gyönyörűség-
gel fordult érdeklődése az optikai vál-
tozások színes jelenségei felé. Maga 
állította elő a párhuzamos (aequidis-
tans) rácsok előállításához szükséges 
gépet, amely változatos sors után Pa-
nonhalmára került, ahol Jedlik rend-
társa: Palatin Gergely gondozta, töké-
letesítette és használta nem rég bekö-
vetkezett haláláig. 

Jedlik szerénysége folytán felfede-
zései ritkán, de rendesen elkésve ke-
rültek a külföldi szakkörök elé és így 
az elektromotor, valamint a dinamó 
felfedezésének a dicsőségét is másnak 
tulajdonítják. i 

sv£fódrákWlíiller Ferenc f:naek,észi-
Budapest,, IV., Városház-u. 6. 

S p e c i á l i s ó r a j a v i t ó 
AlapHva: 1879. Szolid árak. 
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Válságba jutott a 

üer lóczy Béla dr.-nak, az Or-
szágos Magyar Dalosszövetség 
elnökének háromszázt izenhat ma-
gyar dalosegylet nevében be-
nyúj tot t memoranduma alapján 
Klebelsberg Kunó gróf, vallás-
és közoktatásügyi miniszter an-
kétot hívott össze, amelyen Hu-
bay Jenő, a Zeneművészeti Fő-
iskola igazgatója és Radnai 
Miklós, az Operaház igazgatója 
is résztvet tek. Az ankét a mind-
inkább elharapózó jazz-muzsika 
térfoglalása folytán elnyomott 
magyar zene és népdal válságá-

• val foglalkozott. Gerióczy Béla 
dr. a karnagyi tanfolyamok léte-
sítését sürget te és azt kívánta, 
hogy a kisebb községekben is 
énekkart vezetni és tanítani 
tudó szakképzet t tanerők legye-
nek. Az Országos Magyar Da-
losszövetség nevében azt az in-
dítványt is tette, hogy a cserké-
szek, a leventék, valamint a hon-
védség is köteleztessenek, hogy 
sajá t kebelükben zene- és ének-
karokat szervezzenek. Az érte-
kezleten elhangzottakhoz a mi-
niszter is hozzájárul t és meg-
ígérte, hogy ezt a fontos kérdést 
t anulmánytárgyává teszi. 

Örömmel csat lakozunk a da-
losszövetség vezetőségének mél-

tányos és nemes kultúrtörekvé-
séhez. A javaslat keresztülvite-
lével azonban nem látjuk olyan 
mértékben megoldottnak a kér-
dést, ahogy azt mi szeretnők. A 
cserkészek, leventék és honvéd-
ség keretein kívül igen sok al-
kalmas ré tege van még a társa-
dalomnak — így az iparosok, 
kereskedők, földmívesek és tiszt-
viselői kar _ amelyek kiválóan 
alkalmasak zenei és énekkari ki-
képzésre. 

Az oktatás miként jére vonat-
kozóan pedig az a nézetünk, 
hogy a hangjegyről való ének-
lés e lsa já t í t ta tása fontos és ha-
laszthatatlan nemzeti érdek és 
megoldása som ütköznék külö-
nösebb nehézségbe a hosszú téli 
esték folyamán, amikor föklmí-
veseink és iparosaink jobban rá-
érnek vagy kocsmáznak, egy 
kis szorgalommal és jóakarat ta l 
keresztülvihető volna. Népünk 
zenei készsége helyes és alapos 
irányba terelődnék, az ősi ma-
gyar zene és népdal megszere t -
tetését elérnők és az embereket 

a kocsmai t ivornyáktól is vissza-
tar tanék 

A világháború alatt meggyő-
ződhettünk arról, hogy az orosz 
foglyok milyen zenei (kotta-
ismeret) tudással rendelkeztek. 
Nem lehetne-e ezt az egészsé-
ges életiösztönű és felvilágoso-

dott magyar néppel is elérni? 
Miért ne lehetne a magyar ság is 
azon a zenei kultúrfokon, mint 
— a csehek? 

Hisszük, hogy az állam és a 
községek kölcsönös támogatása 

mellett a szépcsengésű és meló-
diagazdag magya r nyelven tör-
ténő foglalkoztatással — a kar-
nagyok, a kántortanítók és lel-
készek közreműködése mellett 

ez a cél meg is valósítható. 

A Krisztus király egyházközség uj 
plébánosa 

A főváros közgyűlése Vargyas Tivadart, a hercegprímás első jelöltjét vá-
lasztotta meg. 

Óriási érdeklődés mellett szerdán 
délután választotta meg Budapest tör-
vényhatósági bizottsága mint főkegyúr 
a Krisztus király egyházközség plébá-
nosát. A plébánosi stallumra öt jelölt 
pályázott: Vargyas Tivadar, dr. Ra-
benseifer Alfréd, Hévey István, Moe-
siczky Károly és Horváth József dr. 

dr. Vargyas Tivadar 

A választás eredményét a közgvüles 
elnöke, Ripka Ferenc dr. főpolgármes-
ter jelentette be a közgyűlésnek. Esze-
rint Vargyas Tivadar 97 szavazattal 
nyerte el a plébánosi stallumot. A vá-
lasztás eredményét a főváros felter-
jeszti a bíboros-hercegprimáshoz, aki a 
választást- jóváhagyja és az új plébá-
nost állásában megerősíti. 

Vargyas Tivadar dr. Győrött szüle-
tett 1878-ban. 1901-ben szentelték 
pappá és huszonöt éve áll a főváros 
szolgálatában. A világháborúban is 
részt vett és a 39-es hadosztály plébá-
nosa volt. A háború után kezdte meg 
a Krisztus Király egyházközség meg-
szervezését, amelynek azonban nem-
csak alapítója, hanem megválasztásáig 

adminisztrátora is volt. Az új plébános 
nagy irodalmi munkásságot is fejtett 
ki. Munkatársa volt több fővárosi napi-
lapnak és igen sok vezércikket írt. 
amelyekben mindenkor a legégetőbb 
problémákkal foglalkozott. A katolikus 
sajtó munkásai, az Uj Világ szerkesz-
tősége ezért örömmel tiszteleg Var-
gyas Tivadar előtt és kéri eljövendő 
nagy munkájára Isten áldását.. 

A kőbányai plébánosi stallum hiva-
talos jelöltjei közül Némethy Ernő dr. 
és Károlyi Károly egvenlő szavazato-
kat kaptak és így új választás lesz. A 
pótválasztást január 30-án, szrdán dél-
után tartják meg. 

Pályázat 
Mit í r junk? Azt, amit olva-

sóink lelki és szellemi tápláléka 
kiván! De ezt cask akkor tudjuk 
valóra váltani, ha nemcsak mi, 
hivatásos újságírók, hanem a 
nagyközönség is támogat ebben 
a munkánkban. Azért pályázatot 
hiráetünk arra, hogy ki irja az 
Uj Világba a legszebb, legjobb és 
legszenzációsabb közleményt. És 
ezzel kapcsolatban kér jük a 
nagyközönséget , hogy írásaival 
(elbeszélés, cikk, vers, mese, ri-
port, laoél, stb.) minket megtisz 
teljen. Szerkesztőségünk mindem 
elkövet, hogy a beküldött cikke-
ket közreadja , de egyben már 
most engedélyt kér ar ra , hogy a 
beküldött közleményeken minden 
további megkérdezés nélkül is 
vál toztatásokat eszközöljön. 

A pályázat határideje 1929. 
március 31. A pályázatokat a be-
érkezés sorrendjében közöljük. 
A nyer tesek között tíz értékes 
jutalmat sorsolunk ki. 
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Dehogy vagyunk 
idegesek! . . . 

ELSŐ ÚR: (leül a villamos kocsi 
kétüléses padjára, de úgy, hogy 
a közepére telepszik le. Onnan 
hajol balra, az ablak leié, amire 
könyökével támaszkodik. Az oda-
érkező kalauzhoz.) Átszálló! 

MÁSODIK ÚR: (Nézi a részére 
maradt szűk helyet. Gondolkozik: 
leüljön-e? Végre rászánja magát 
s igyekszik a tenyérnyi padma-
radékon helyet foglalni. Első úr-
hoz bátortalan udvariassággal.) 
Szabad? 

ELSŐ ÚR: (Oda se figyel. Csak 
akkor rándul meg idegesen, mi-
kor érzi, hogy gyöngéden balra 
szorítják. Haragosan.) Ne lökdö-
sön! 

MÁSODIK ÚR: (Kissé határozot-
tabban.) Kérem, tessék beljebb 
menni. 

ELSŐ ŰR: (dühösen). Engem uta-
sít rendre? 

MÁSODIK ÚR: Csak arra kértem, 
hogy a helyemet ne tessék el-
foglalni. 

ELSŐ ÚR: A magam helyén ülök. 
MÁSODIK ÚR: De én nem! 
ELSŐ ÚR: Mi közöm hozzá! 
MÁSODIK ÚR: (Most már elhagy-

ja a türelme.) Ne gorombáskod-
jék! A helyére üljön! Én nem 
bántottam önt, de a helyemet kö-
vetelem! 

ELSŐ ÚR: Mehet a sóhivatalba! 
MÁSODIK ÚR: Ön való oda! 

És így tovább. Köröttük hét-
nyolc üres ülőhely. Bármelyik át-
mehetne oda De nem teszi. Az első 
úr eredeti helyén marad, a máso-
dik követeli, hogy üljön odább. 

Végre is olyan durván sértegetik 
egymást, hogy vége az egész ko-
csi nyugalmának. A kalauz csenget 
és rendőrt hí. Akkor mind a kettő 
a másikat okolja. Tanúnak termé-
szetesen senki sem jelentkezik, 
csak a szegény kalauzt fogják be-
hívni, aki elkeseredettén magya-
rázza a hátsó perrónon: 

— Egy udvarias mozdulattal el-
intézhették volna az egészet... 
Most szaladgálhatnak tárgyalásra 
és nyilvános botrányokozásért meg 
is fogják őket büntetni. Nekem pe-
dig rámegy a szabadnapom. 

X H U F N A G E L I MR E X 
X' bútor és épület gyára X 

íj Budapest, VI Kartács-u. 27 jÍ 
X Telefon : L. 916-64 . )( 
É x x x x x x x x x x x ® 

Ismeretek tára 
A sacharin. Ha a sacharint a g y o m -

ron át vagy vérbe fecskendezzük a 
gyomornedv mennyiségét fokozzuk és 
a szabad, valamint a kötött savtarta-
lom közti arány szerint az emésztést 
csökkenti. A vékonybélben lassítja a 
felszívódást, a vörös vérsejteken pedig 
véreltolódást okoz. Ha a vékonybélbe 
nagy mennyiségű sacharin jut, úgy a 
vértevékenységet is leszállítja. A vér-
ből arányosan átmegy a nyirok, a ge-
rincvelő folyadékba, a nyálba, a köny-
folvadékba és a tejbe. A mesterséges 
édesítő tehát a szervezetre nem oly 
közömbös, mint azt gondoljuk. 

Jenő-

Mesterséges szénsavas fürdő. A házi 
szénsavas fürdőkészítésnek legjobb és 
a legrégibb módja 150—200 liter víz-
hez 300- 1000-ig nyers hidrokarboná-
tot, ugyanannyi köbcentiméter nyers-
30—35%-os sósavat összevegyítiink. A 
sósavat leghelyesebben fürdés alatt a 
kád fenekéig érő csövön lassan a kád-
ba engedni. A forgalomba lévő vala-
mennyi készítménynek a lényege az. 
hogy nyers szódabikarbónátot savval 
(ecetsav, hangyasav, borkősav), vagy 
nás savanyú sónak (nátriumhidrosul-
fát) vizzelvaló keveréke adja a mester-
séges szénsavas fürdőt. 

Jenő. 

A Jézus Szive, Szűz Mária és Szent Antal 31 centi-
méter magas szobrokat ajándékul adjuk önnek, ha 

legalább félévre előfizet az 
Uf Világra 

(Ha két uj előfizetőt szerez, akkor is ingyen kapja bármelyik szobrot) 

Ingyen! 
8 pengőért sem kapja meg, de mi 

Ingyen 
adjuk ezeket a szobrokat. 
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J e g y e z d m e g . 
— Én modern lány vagyok! 
— Igen ám, de a modernség nem 

azt jelenti, hogy a régi erkölcsnek, ne-
veltségnek, minden szép és jó törvé-
nyét félre kell „rúgni". 

— De úrileány vagyok! 
— A modern lány is csak addig úri-
leány, amíg „úr" marad. A neveltség 
és ostoba nyegleség nem adja a mo-
dern lány képéi. A modern lánynak is 
szerénynek, okosnak, finomnak kell 
lennie. 

Hízelgés. 
XIV. Lajos költészettel is foglalkozott 

és egy napon néhány új versét átnyúj-
totta Bolleannak. aki azokat figyelme-
sen átolvasta. 

— Na. mit szól hozzá? kérdezte 
a király. 

— Felséged előtt nincs lehetetlen! — 
válaszolta Boilean. — Rossz verseket 
a. kart írni és íme. sikerült. 

A divatos nagyok. 

— Nagyszerű könyvet olvastam 
mondta barátjának egy fiatal ember. 

— Mit? 
„A pinguinek sziget"-ét. 
Ki irta? 

—' Egy híres í r ó ! . . . 
— Ugy-e az, aki kitalálta a pingui-

nek titkát? 
— Mi a pinguinek titka? 

— Az, hogy minden kis tojásból 
nagy írót költenek. 

Naptáir 
Vasárnap. Aranyszájú Szen' János. 

Ragyogó ékesszólása miatt nevezték 
aranyszájúnak. A tanítóegyház óriási 
tekintélye. — Hétfő. Szent Ágnes szűz 
és vértanú. A tisztaság védőszentje és 
néldaképe. — Kedd. Szalézi Szent Fe-
renc genfi püspök. Egyetlen prédikáció-
jával hetvenkétezert térített a keresz-
tény hitre. Az újságírók védőszentje.— 
Szerda. Szent Adelgunda apáca. Fran-
cia kiráyi családból származott és szü-
leinek hálála után apáca lett. - Csü-
törtök. Nolaskói Szent Péter. Hercegi 
udvarmester volt, de isteni sugallatra 
szerzetet alapított, amely főleg a fog-
lyok .ügyeivel f oglalkozik. — Péntek 
Szent Ignác püspök és vértanú. Antio-
chiai püspök volt és hitéért az amfi-
teátrum porondján halt vértanú halált. 
— Szombat. Gyertyaszentelő Boldog-
asszony ünnepe. Ma az Egyház a kis 
Jézus templomban való bemutatását ün-
nepli. Misehallgatás nem kötelező. 

UJ V I L Á G 

.4 mohorai uj katolikus iskola, amely 
a hivek áldozatkészségéből épült 
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H Í R E K 
Evengélium. 

Hetvened vasárnap. 
(Szent Máté eveng. 20. rész, 1— 

16.) Hasonló mennyeknek országa a 
csodálatos emberhez, ki jókor reg-
gel kiment míveseket fogadni szőlő-
jébe. Megszerződvén pedig a míve-
sekkel egy tizes napi bérben, el-
küldé őket szőlőjébe. És kimenvén 
húrom óra tájban, láta más hival-
kodókat állani a piacon és mondd 
nekik: Menjetek ti is szőlőmbe és 
ami igazságos leszen, megadom 
nektek. Azok pedig elmenének. És 
ismét kiméne hat és kilenc óra táj-
ban és hasonlóképen cselekedék 
Tizenegy óra tájban pedig kimen-
vén, talála más veszteg állókat és 
mondd nekik: Mit állotok itt egész 
•iap hivalkodva? Felelék neki: Mert 
•enki sem fogadott meg minket 
Mondd nekik: menjetek ti is sző-
'őmbe. Mikor pedig beesteledett, a 
zfílö ura mondd gondviselőjének: 

Hidd elő a míveseket és add meg 
uekik béröket, elkezdvén az utol 
Mktól az elsőkig. Eléjövén tehát 
akik tizenegy óra tájban érkeztek 
vala, vőnek egy-egy tízest. Eljő-
vén pedig az elsők is, azt vélték, 
hogy többet nyernek, vőnek pedig 
ők is egy-egy tízest. És elvévén, 
zúgolódának a családatya ellen 
mondván: Ezek az utolsók egy 

ráig munkálkodtak és egyenlőkké 
etted őket velünk, kik a nap tér-

iét és hőségét viseltük. Ö pedig fe-
dvén egyiknek közülök mondd: 
larátom! nem teszek neked igaz-

ságtalanságot; nem egy tízesben 
szerződtél-e meg velem? Vedd föl, 
ami a tied és menj; annyit akarok 
pedig az utolsónak is adni, mint 
neked. Avagy nem szabad-e ne-
kem, amit akarok,cselekednem? ta-
lán a te szemed álnok, hogy im én 
jó vagyok? Igy lesznek az utolsók 
elsőkké és az elsők utolsókká; mert 
sokan vannak a hivatalosak, keve-
sen pedig a választottak. 

11 

— Csáky Imre bíboros képe. 
Lindenberg János apostol i he ly-
nök, pápai p re l á tus megb izás t 
adot t Rökk Károly f e s tőmű-
vésznek , hogy Csáky Imre bí-
boros , ka locsa—bács i é r sek ké-
pét máso l j a le. Csáky b íboros 
1710— 1732-ig volt kalocsai ér -
sek és igen sok jót te t t a deb re -
cen ieknek . 

— Rott püspök el ismerése 
papjainak. Rot t N„ándor veszp ré -
mi m e g y é s p ü s p ö k ezévi első kör -
levelében k e d v e s s z a v a k a t intéz 
papságához . Mennyi ö n m e g t a g a -
dás t — í r j a a püspök — mennyi 
l emondás t kíván m e g a papi 
élet. Hiszen n e m c s a k belső har -
coka t kell vívnia, mint .minden-
kinek, h a n e m kívülről is sokkal 
több veszé ly f enyege t i , mint 
más t , mer t t a g a d h a t a t l a n , hogy 
a papi e r é n y e k m e g d ö n t é s e a vi-
lágnak k imondot t cél ja , mer t így 
s z e r e t n é igazolni és t e r m é s z e -
tessé tenni s a j á t l edé r ségé t . 

— Ajándék a pápának. A lengyel 
köztársaság elnöke. Pilsudsky mar-
sall az ország legkiválóbb művészeivel 
megfesttette Lengyelország azon tá> 
iáit, amelyeket XI. Pius pápa nuncius 
korából ismert és a gyűjteményt el-
küldte a Szentatyának 50 éves papi 
jubileuma alkalmára. 

— A hivatás áldozata. Meg-
rend í tő hírt hozo t t a" posta , 
amely ar ró l számol be, hogy 
Za lakoppány buzgó p lébánosa , a 
76 e s z t e n d ő s Fülöp Antal k iér-
Jeinült e spe r e s h iva t á sának tel -
iesí tése közben megha l t . A gon-
dos le lk ipász tor t c s ikorgó hideg-
ben, a hajnal i ó r á k b a n sú lyos 
b e t e g h e z hívták. Az ősz plébá-
nos k e z é b e ve t t e Kr i sz tus tes té t 
és vi t te v igasz ta lásu l é s seg í t sé -
gül a sú lyos be teghez . U tána a 
be teg hozzá ta r tozó i men tek , akik 
már e lőzően is k é r t é k a plébá-
nost, hogy k ímél je m a g á t és ne 
siessen úgy. De Fülöp Antal törő-
dött t e s té t e rős léptekkel vitte. 
Nem tö rődö t t sem a hideggel , 
sem a f á r a sz tó , hosszú úttal . A 
haldoklók s zen t s égé t fe lad ta a 
be tegnek , c s e n d e s imá já t be fe -
jezte , az tán f á r a d t léptekkel 
haza fe l é indult. Az e s p e r e s egy-
s z e r r e csak hir telen megál l t . 
Sz ívéhez kapot t , f e l j a jdu l t és á t -
ad ta lelkét annak , akitől k a p t a . . . 
Ü g y halt m e g Fülöp Antal , mint 
a h a j ó s k a p i t á n y , aki a háborgó 
t enge r fe le t t , a sü lyedő ha jón 
utolsó pi l lanat ig áll és i rányí t . 
Igazi pap volt, e z é r t halt m e g 
úgy, ami lyen az é le te volt! 
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— Szegedtől a Doberdóig gya-
log. Danicsy Imre szegedi 61 éves 
feldmíves feleségével együtt elha-
tározta, hogy meglátogatják a vi-
lágháborúban hősi halált halt fiúk 
sírját. Az öreg házaspár három hó-
napig ment az úttalan úton Sze-
gedtől Doberdóig. 

— Az a híres „jól értesiiltség". 
Az egyik liberális lap a héten a 
következő „szenzációs" hírt kö-
zölte: A terézvárosi templom ájta-
tos hívei között nagy riadalmat 
keltett, hogy a délutáni mise alatt 
Kovács Anna nevü leány hirtelen 
rosszul lett és eszméletlenül zu-
hant a pad közé. Ez aztári iga-
zán jól értesiiltség, csak illene 
tudni, hogy szentmise még a libe-
rálisok kedvéért sincs délután. 

— Elzász a missziós hivatások me-
legágya. Mindenki tudja, hogy a Rajna 
és a Vogézek közt Elzász régi időktől 
fogva gyűlölködő versengés tárgya a 
németek és a franciák között. Arról 
azonban már kevesen tudnak. hogy 
Európa és Amerika összes országai 
közt Elzász küld lakosságának szám-
arányához viszonyítva legtöbb hit-
hirdetőt a pogány missziókba. Elzász 
katolikus lakosságának ez az apostoli 
szelleme nem újkeletű: a korai közén-
korban elzászi szerzetesek hirdették 
elsőnek az evangéliumot a pogány 
germánoknak, a 17-ik században el-
zászi hithirdetők dolgoztak Kinában és 
az Újvilágban. Elzásznak jelenleg 
860.000 katolikus lakosa vau, kik kö-
zül 150 működik mint hithirdető-szer-
zetes a pogányok közt. 

— Eszperantó-kongresszus. Az esz-
perantó világkongresszus előkészítő bi-
zottsága most tartotta összejövetelét. 
A bizottság előkészületeket tett, hogy 
a világkongresszus, amely ez évben 
Budapesten lesz megtartva, minél fé-
nyesebben sikerüljön. A kongresszu-
son közel 8000 külföldi fog résztvenni. 

Amerikában szeretik a kávét. Ame-
rikában statisztikát készítettek még 
arról is: hány tea- és kavéfogyasztója 
van az Újvilágnak. Eszerint 73 millió 
azoknak az amerikaiaknak a száma, 
akik teát és kávét isznak. Személyen-
kint az évi fogyasztás teából 3A font, 
kávéból pedig 14 fontot tesz ki. 

X Keresztény Szabóiparosok X 
* S Z Ö V E T K E Z E T E X X 

A családos ember 
Isten, aki az embereket külöm-

bező időben benső sugalattal, pa-
pok, gyóntatőatyúk, vallásos köny-
vek és beszélgetések, az emberi 
élet legkülönfélébb eseményei útján 
hívja meg, hogy szőlőiében, az igaz 
Egyházban lelkiik üdvösségén mun-
kálkodjanak és a megígért jutalmat, 
az öröküdvösséget elnyerjékTe 
is hivatottak közé tartozol. Engedel-
meskedjél hát a hivő szózatnak. 
Gyomláld ki bűneidet, ültess ezek 
helyett gonosz szokásaiddal ellen-
kező erényeket, simulj akaratoddal 
az isteni akarathoz, mint legbizto-
sabb támaszodhoz! Ne hagyd félbe 
a munkát, ha netalán lankad is ka-
rod s ha a naplopók a szőlőn kivül 
ki is nevetnek s kicsúfolnak! Nem 
hiúba verejtékezel, mert az örökké-
valóságért fáradsz. Légy hát ki-
tartó és ernyedetlen napnyugtáia! 
Akkor aztán nemcsak a hivatottak, 
de az ég választottjai közé is ke-
'iilsz. Jusson eszedbe minden nap 
reggeli imádsúgod közben Isten 
szava: „Menj te is szőlőmbe!" 

Mária-kultusz Dániában. A 
híres dán konvertita Johannes Jör-
gensen a hazájában észlelhető ka-
tolikus reneszánszról beszélve, bá-
jos kis történet kapcsán számol be 
arról, hogyan élt tovább öntudat-
lanul Dániában a Szűz Mária-kul-
tusz évszázadokon keresztül a pro-
testantizmus teljes térfoglalása ide-
jén is. Egy protestáns istentiszte-
let céliaira elkobzott régi katolikus 
templomban bevett szokás volt, 
hogy a hívek, apáiktól átvett ha-
gyomány szerint a templom egyik 
fehérre meszelt falrésze előtt meg-
állva, meghaitiák feiiiket a fal felé. 

A diák megbukott. Így ad hirt szűk-
szavú táviratban a szüleinek: 

„Vizsga fényesen sikerült. Tanárok 
eiragadtátva kívánják, hogy augusz-
tusban megismételjem," 

Néfcze csak Mari, milyen vasta-
gon áll a por a szekrények tetején. 
Mintha hat hete nem enne letörülve. 

Akkor ne nekem tessék mondani. 
En csak két hete szolgálok itt. 

X. 

Senkisem tudta ezen régi szokás 
jelentését, míg egyszer restaurálás 
közben kitudódott, hogy a fal azon 
részén egy Szűz Mária freskó hú-
zódik meg, melyet a hitújítók a 
templom átvétele után siettek be-
meszelni. Az új hit követői azon-
ban — azt sem tudva, miért? — 
továbbra is meghajtották fejüket 
azoti a helyen, ahol katolikus elő-
deik felhajtással hódoltak az Isten-
anyának. 

A rendkívüli jubileumi esztendő. 
Mint a napilapok röviden jelezték, 
a pápa pappá szenteltetésének 
50-ik fordulóján úgynevezett rend-
kívüli jubileumot engedélyezett az 
egész 1929-es évre. A jubileumi év 
nem ugyanaz, mint a szentév, de 
abban mégis hasonlít hozzá, 
hogy nagyszámú búcsúval, a 
gyóntatóknak adott rendkívüli fel-
hatalmazásokkal s egyéb lelki k e -
gyelmekkel van egybekötve. A 
jubileumi búcsú elnyerésére feltét-
lenül hat templomlátogatás van 
előírva, helyesebben két-két láto-
gatás 3—3 templomban, amelyeket 
e célra a megvés püspök kijelöl, 
vagy ha valahol ennyi templom 
nincs, 3—3 látogatás két-két tem-
plomban, illetve hat látogatás egy-
ben. a püspök rendelete szerint. 
Azonkívül két szigorú böjti nap 
vállalása a rendes böjtökön kívül, 
gyónás és áldozás s valamely jám-
bor célra való alamizsnálkodás. A 
jubileumi évben ismét számos ró-
mai zarándoklat készül az egész 
világról, így Magyarországról is. 
Az első zarándoklatot ezúttal is, 
mint az Annosanto-ban, Argentína 
rendezi. 

Az Irgalmas Nővérek intézmé-
nyei. Az irgalmas nővéreknek, a leg • 
újabb rendi kimutatás szerint ' az 
egész világon szétszórva 3591 in-
tézményük van. Ezek közül 788 
Franciaországban, 78 Angliában. 
165 Ausztriában, 73 Belgiumban, 1 
Dániában, 660 Spanyolországban, 8 
Görögországban, 7 Hollandiában. 
99 Magyarországon, 17 Írország-
ban, 766 Olaszországban, 196 Len-
gyelországban, 4 Portugáliában, 70 
Poroszországban, 11 Romániában, 
20 Svájcban, 91 Csehszlovákiában, 
33 Jugoszláviában, 10 pedig Török-
országban működik. Az intézmények 
kötelékében dolgozó nővérek száma 
kereken 40000. 

X Főüzlet : IV. Károly-krt. 30. X 
^ Telefon: 893-51. y 

p Fiók üzlet: II. Zs igmond-u . 14. X 
X Telefon: Automata 512—70. X 
Hcxxxxxxxxxxx^í 

Calderoni és Társa, látszerész X ^ S n K L 

Látcsövek, szemüvegek, lorgnettek, orrcsiptetők 
Zeiss-, Punktól- és Bush-ultrasinüvegekkel. lég-
súlymérők, hőmérők és fényképészeti készülékek 

és kellékek 
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Az e g é s z falu megkereszte lke-
dik. A F ides ü g y n ö k s é g jelenti , 
i iogy fe lső E g y p t o m egyik köz-
ségének egész l akosága most ké-
szül a k e r e s z t s é g méltó fe lvé te-
lére. 

Idegesek f igyelmébe. Az a m e -
rikai i d e g g y ó g y á s z o k n e m r é g 
m e g t a r t o t t gyű lé sén e g y n a g y -
nevű psz ih iá te r a k ö v e t k e z ő na-
gyon megsz ív le l endő k i j e l en tés t 
t e t t e : „Az idegeseknek e lsősor-
ban nem o rvos ra , hanem púpra 
van szükségük. Mer t nap ja ink-
ban idegesség g y ű j t ő n e v e a la t t 
i smer t kedé lybe l i és fizikai el-
vá l t ozásoka t o rosz l án ré szben nem 
a n n y i r a az i d e g r e n d s z e r m e g b e -
t egedése , mint inkább a lelkiélet-
ben e lőforduló z a v a r o k okozzák . 

Jugoszláv helyzet. A jugoszláv király-
diktatúra most rendeletet adott ki, 
amely ismét azt bizonyítja, meny-
nyire nem törődik Szerbia a kisebbsé-
gek jogaival. Az ukáz végleg eltörli 
a nem szlávnnyelvű iskolákat, legfeljebb 
a négy elemiben tűri meg kivételes 
esetben parallelosztályok felállítását. 
Nem szlávnyelvű felekezeti iskolába 
pedig csak olyan szülők adhatják gyer-
mekeiket, akiknek nem szláv eredetű 
neviik van. Annak megbírálására azon-
ban, hogy valamely név szláv ere-
detű-e vagy sem, az új ukáz értel-
mében egyedül a kormány jogosult. 
Ha meggondoljuk, hogy éz a kikötés 
mennyi önkénykedésrc • ad alkalmat, 
megértjük szegény magyar testvéreink 
határtalan elkeseredését. 
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M O V t S l I T 
Mozi. A Forum és a Palace film-

színházak, ezen a héten mutatják be 
A cár gárdistája című grandiózus fil-
met. A film meglepően szép és eleven 
képet fest a nagy orosz birodolomról. 
Talán ez a legnagyobb érdekessége az 
egész filmnek, de Carmen Boni játéka 
is nagyon szép. A Corvin színház a 
héten az Oroszország című hatalmas fil-
met mutatja be. Sajnos, a hangzatos 
reklám úgy hirdeti, hogy a film fősze-
repét Csortos játsza, ami nem fedi a 
valóságot és így kellemetlen csalódást 
idéz elő. A film főszerepét igen ügye-
sen és -szépen Jannings alakítja, aki 
egymagában is elég ajánlás. A Royal 
Apollóban most mutatják be Bíró La-
jos színművének filmváltozását, a 
Sárga liliom-ot. A film, bár Hollywood-
ban készült és igen gazdag kiállítású, 
mégsem emelkedik oly magasra, hogy 
művészi teljesítmény legyen. Vannak 
benne érdekes és értékes jelenetek, de 
az egész darabról nemsok jót mond-
hatunk. 

A Három sógorasszony. Csathó Kál-
mán befejezte új vígjátékát, a Három 
sógorasszony, amelyet a Nemzeti Szín-
ház mutat be. A vígjáték szereplői 
Aczél Ilona, Várady Aranka, Tasnááy 
lona. és Bajor Gizi lesznek. 

Címtárt készítenek a katolikus írók-
ról. A katolikus írók és hírlapírók Or-
szágos Pázmány Egyesületében érde-
kes eszme vetődött fel és közeledik 
a megvalósulás felé. Ez a több. mint 
háromévtizedes egyesület hosszú küsz-
ködés után akkor kapott igazán erőre 
és nyert megfelelő fontosságot, ami-
kor Vass József ár. minisztert válasz-
totta meg elnökévé, aki hatalmas ha-
táskörében mindent elkövetett, hogy a 
katolikus írók és hírlapíróknak ezt a 
régi egyesületét anyagi forrásokhoz 
segítse. Ez ma már nagyrészben sike-
rült is, amit az is mutat, hogy a meg-
erősödött egyesület most már az ösz-
szes katolikus írók és hírlapírók egye-
sítésére és összeműködésére a Kato-
likus írók címtárát kiadja. Érdeklődés-
sel várjuk a mű megjelenését. 

Tizián képet fedeztek fel Amariká-
ban. Amerka műértő köreiben óriási 
izgalmat keltett az a hír, hogy a Valc-i 
egyetem* gyűjteményében Tiziannak 
egy remekére bukkantak. A festmény 
azt a jelenetet ábrázolja, mikor a gyer-
mek Jézust szülei a templomban be-
mutatják. A remekművet tisztogatás 
közben, a felső festékréteg eltávolítása 
után fedezték fel. 

KÖZGAZDASÁG 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

mérlege. Idén is a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank hozta nyilvánosságra 
elsőnek nagy bankjaink közül a múlt 
év december végéig lezárt mérlegét. A 
február 5-ére összehívott közgyűlés 
fog határozni nyolcszázezer pengőt ki-
tevő tiszta nyereségének hovafordítá-
sáról. amelv 75.001) pengővel nagyobb, 
mint az előző évi tiszta haszon. A ta-
karék és folyószámlabetétek növekedé-
se mellett, főleg a jelzálogkölcsönök 
emelkedtek nagymértékben, de minden 
más üzletágban jelentékeny a forga-

Ha jó é s o l c s ó k o s z t o t a k a r 
enni , m e n j e n a z 

Alkoholmentes étterembe 
Hústalan ebéd —.46 fill. 
Húsos ebéd - 6 8 fill.—.96 fill. 

Királyi Pál-utca 20. I. e. 
(Kálvin-tér sarok) 

lom emelkedése. Az igazgatóság , azt 
javasolja hogy a tavalyi 6 pengővel 
szemben 7 pengő osztalékot fizessenek 
minden részvény után. 

Árutőzsde. Búzaárak: Tiszavidéki (77 
kg.) 24.95, felsőtiszai 24.80, egyéb 24.0 ), 
Tiszavidáki (80 kg.) 25.50, egyéb 25.20. 
Rozsárak: Pestv. 22.40. Zabárak: I. a. 
25.35, II. a. 25. Tengeri áruk: tiszai 
27.50, egyéb 27.15. Korpa árak: 19.25 
19.50. Köles árak: 25.25—25.50. 

Húsárak. Marhahús I. a. egészbea 
204—220. Juh 1. a. 120136. Zsírsertés I. 
a. 142—1.44. Fiatal 150 1.52. Hússer-
tés 136 14(1. 

SZER KÉSZT Ő1 ÜZENETEK 
H. I. Ujabban a fővárosi tanítók beteg-

segélyzését léptették életbe. A községi 
tanítóság betegseg lyezéséről, sajnos, 
még nincs intézkedés. Képviselő mun-
katársaink ez ügyben fel fognak szó-
lalni. 

G. F. Örülünk, hogy levelünk meg-
tette a hatást és az állást sikerült el-
nyernie. Lapunk terjesztéséről ne fe-
ledkezzék meg. Sorait gyermek rova-
tunk várja. 

Tanárnő, Szeged. Sajnos a katolikus 
Tanítónők és Tanárnők Országos Egye-
sületének még ez ideig nem sikerült 
házat szerezni. Ez ügyben lapunk fő-
szerkesztője, mint fővárosi törvényha-
tósági tag a legközelebbi fővárosi köz-
gyűlésen indítványt fog beterjeszteni. 
Az egyesület tagjainak rövidebb, vagy 
hoszabb időre is szívesen biztosít ka-
tolikus penziókban lakást. 

O. K. Debrecen. Gyermek rovatunk 
szívesen közli sorait. Lapunk minden 
sorát úgy írjuk, hogy az a legkisebb 
gyermek kezébe is nyugodtan adható. 

Mancika. Igaza van. A rövid ríihavi-
selés túlzásában már teljesen át-
lépte azt a határt, amelyet a jó ízlés 
és a szemérem megkövetel. A rövid 
ruha, rövid haj és a rúzshasználat csak 
a színpadon bírja el a kritikát, oda 
csak azok mennek, akik ezzel számol-
nak. A divat hóbort lerombolja a jó 
ízlést és könnyen megássa az erkölcsi 
sülyedés mindent eltemető örvényét. 
Hogy öltözködjön? Nőiesen! Kérje ki 
az anyuka és a tisztelendő bácsi véle-
ményét s e két.vélemény után menjen 
el és gyónjon és áldozzon. De mindent 
meg mondjon. Ezekután imádságbajne-
rtilve. az édes Máriához rebegjen hő 
imát és gyenge kis ártatlan, vergődő 
lelke megerősödve tisztán látni fogja 
az igazi katolikus nőt. 

H M H W N N t t M t N H H W M M H H M M C i 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
REPÜLD KÁROLY. 

Nyomatott az .,Apostol"-nyomdábau. 
VIII.. Horánszky-utca 20. 
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Kedves leányok, 
bizonyára tudjátok, hogy az önsze-
retet egy ágas-bogas, terebélyes 
nagy fa, amelynek koronája az 
égig, gyökere a pokolig ér. Dacol 
szélvésszel, viharral, minden ellen-
séggel. Olyan hatalom, amellyel 
szembeszállni kevés embernek van 
bátorsága, pedig minden magas-
sága, szélessége, mélysége mellett 
is legyőzhető, csak ismernünk kell 
a gyenge, satnya oldalait, amelyek-
kel bizonnyal bír ő is, mert hiszen 
tibelőletek nőtt és így veletek 
együtt törékeny, mulandó, véges 
valami. 

Önszeretet tudjátok-e. hogy mi 
is ez tulajdortképen? Tudjuk, hogy 
legtöbbször romlásunkra tör, de 
mikor az úgy hízeleg, úgy becéz-
get, úgy simogat, olyan aranyos, 
derűs, napsugaras valami. Így csal-
juk, ámítjuk tulajdon magunkat. És 
nem különös ez? Különös az, hogy 
éppen azt ápoljuk, őrizzük lelkünk-
ben, ami a leghamarabb okozhatja 
vesztünket. 

Sokszor emlegettek előttem egy 
leánykát, aki agyon gyötörte ma-
gát azért, hogy „csinos" legyen. 
Szegényke ugyanis azt hitte, hogy 
a csinosság a sápadt arcban rejlik 
s azért mindent elkövetett, hogy 
az ő arca is „csinos" — pardon — 
sápadt legyen. Annyi bizonyos, 
hogy hosszú hónapok multán elérte 
a csinosságot, de az is bizonyos, 
hogy nem sokáig boldogította a 
csinosság tudata, mert szegényke 
nemsokára meghalt. 

No de azért, kedves leányok, ne 
szomorkodjatok el és ne essetek 
kétségbe s ami a fő; ne tévesszétek 
el a javulás útját. 

Persze, ha önszeretet nem volna, 
nem volna bün sem a világon. Ez 
egyenértékű a kétszer-kettő: négy, 
igazságával és folytassuk, ha nem 
volna bűn, nem volna kereszt sem 
és viszont, a kereszt azért van, 
hogy általa világosan látók le-
gyünk, mindezen keresztül és mind-
ezek felett, megismerve és megsze-
retve a Gondviselőt, aki nem akar 
puhányokat nevelni belőlünk, ha-
nem küzdő harcosokat, akik céltu-
datosan élik az életet. 

Azért, kedves lányok, ha az élet-
ben sok és nehéz kereszt-
ben van részetek, ne essetek két-
ségbe, hanem emeljétek fel büsz-
kén és bízón fejeteket és mondja-
tok elégülten és kitartóan: én nem 
szeretem jobban magamat az Isten-
nél. Ugy-e, nehéz ez az ábc, de ol-
vasni tudni — életszükséglet. 

A magyar csipke 
Legrégibb idő óta értékes dísze 

volt a csipke a ruhának, vagy fe-
hérneműnek. Négyezer esztendővel 
ezelőtt már készítettek, szőttek az 
asszonyok finom csipkeszöveteket. 
Hazánkban a csipkeverés, a hor-
golt és kötött csipke készítése ter-
jedt el, különösen a felvidéken vált 
általánossá a vertcsipke készítése, 
csakhogy ezt a területet a trianoni 
békével elveszítettük. 

Horgolt és kötött csipkéket ha-
zánkban főként házi használatra 
készítettek. Leginkább térítőkét és 
függönydíszeket alkottak belőle, de 
kereskedők rendelésére készült hor-
golt csipkéink a külföldi nagyobb 
városokban is keresett árucikké 
lettek. A horgolt csipkét Szontagh 
Erzsébet és Aranka tették magyar 
művészetté, amikor az ír-csipke tö-
mött horgolással készülő figuráit 
magyar mintákból állították egybe 
és ezzel Csetneken, szülőföldjükön 
meghonosították a nép között a 
csetneki csipkét, amiből jelentékeny 
kivitelünk is volt külföldre. A kö-
tött csipkét ma már nem igen hasz-
nálják ruhadíszül, mint régebben. 
De nagyon szép térítőkét, sálakat 
készítenek kötéssel hazánkban, ami-
ket a kereskedők szívesen fogad-
nak és terjesztenek. Még szíveseb-
ben fogadják a hálózott csipkéket, 
amivel — mint a kötéssel és horgo-
lással — egyházi ruhákat, oltárte-
rítőket díszítenek, asztalterítőket 
és függönyöket készítenek. 

Legértékesebb csipkék a varrott 
csipkék. Ezeknek eredete is régi 
századokra nyúlik vissza és a szö-
vet szálainak összehúzásával, az 
egyszerű áttöréssel vette kezdetét. 
A szövet szálainak kivágásával és 
a. kivágott rész csipkeöltésekkel 
való kitöltésével készültek a görög 

csipkék, amilyenhez hasonlókat a 
mi felvidéki és délvidéki asszo-
nyaink is készítenek. A nyitrame-
gyei asszonyok fehér hímzésű fej-
kendői tele vannak ilyen csipke-
szerű „pókokkal". Ezekből a pó-
kokból alkották meg azt a magyar 
csipkét, ami külföldön is elterjedt. 

Más csipkénk is van, amely ver-
senyezhet a külföldi híres csipkék-
kel. Ilyen a halasi csipke, ami 
sajnos ma már alig látható. 
Ugyanez a sorsa a Hunnia-csipké-
nek, amelyet Győríi llstvánné ma-
gyar úrinő alkotott meg. Ezek a 
gyönyörű csipkék sok szegény ma-
gyar asszonynak és leánynak ad-
nak kenyeret, ha nagyobb tőké-
vel és áldozatkészséggel kivinnék 
külföldre. 

K e ^ o m u i i n k á k s 

Combine vagy ingbetét szúrt sab-
lonja 1 pengő 20 fillérért kapható. 

K @ F D y [ h i a i o 
Nyul vadasan. A nyul gerincét és a 

két hátulsó combját bőrétől megtisz-
títjuk és pácban tesszük, amelyben 
3—4 napig hagyjuk állni és ha kiszed-
jük szalonnával jól megtűzdeljük egy 
kevés páclével tepsire tesszük, ahol 
páclével öntözve megsütjük. Ez alatt 
kevés zsírral rántást készítünk, de jó 
liszttel, hogy egész száraz legyen. Eb-
ben 5 szem kockacukrot teszünk és 
ezzel együtt megpirítjuk, azután a hust 
kiszedjük tálra és a többi lével fel-
eresztve berántjuk. Szitán átszürjük, 
kevés mustárt teszünk bele és- a húst 
felvágva visszarakjuk, hogy melegen 
legyen. 

Pác. A nyúlhoz 2 liter vizet veszünk, 
tetszés szerint ecetet, 2 karikára vá-
gott sárgarépát, 2 petrezselymet, 1 
nagy fej vöröshagymát, pár szem ma-
gyar borsót és babérlevelet és sót. 
Ezt jól felforraljuk és langyosan a 
húsra öntjük. (Beküldte: Machovich 
Boriska.) 
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A bölcs h a j ó s k a p i t á n y . 
A hajó csendesen ringott a tenger 

nyugodt felszínén. Az utasok gyönyör-
ködtek a tenger végtelen, játékos tük-
rében. Mindenki jókedvű volt, csak 
egy vénasszony jajgatott kegyetlenül. 

— Miért sipítozik az a vén boszor-
kány? — kérdezte végre a hajó szi-
gorú kapitánya. 

— Azért jajgat — felelték többen is 
— mert fél, hogy a hajó elmerül. 

— Dobjátok a tengerbe! paran-
csolta a kapitány. 

A kegyetlen parancsnak nem szegül-
hetett ellene senki. Az öregasszony 
néhány pillanat múlva már a vízben 
lubickolt. 

Ott jajgatott még csak igazán! 
— No, most húzzátok ki! — rendel-

kezett kis idő múlva a kapitány. 
Mikor az öregasszony ismét a fe-

délzeten volt, olyan nyugodtan ült 
meg a helyén, mintha csak otthon, a 
virágos kertjében lett volna. Most 
már, hogy a nagyobb veszedelemből 
kiszabadult, a kisebbet semmibe sem 
vette. 

A szigorú kapitány pedig így szólt a 
jelenlévőkhöz: 

Sok ember gondolja magáról, 
hogy az ö helyzete a legkétségbeej-
több. Pedig mindenkinél van még 
szerencsétlenebb. Legyünk vidámak és 
megelégedettek, mert a jajgatás és elé-
gedetlenkedés még nagyobb bajt hoz-
hat ránk. 

A kapitány szavára legjobban az 
öregasszony helyeselt. Azután vidá-
man szemlélte ő is a tengert. 

Kiilönös farkasvadászat. 
A végtelen orosz hómezők az 

üvöltő farkasok birodalma. E zord 
vidékeken hatalmas falkákban csatan-
golnak ide-oda és tűrhetetlen éhséggel 
lesik zskmányukat. Jaj annak a szeren-
csetlen utasnak állatjaival egyiitt, aki 
útjukba kerül A régi, cári Oroszország 
hatalmas urainak vakmerő és mégis 
kedves foglalkozása volt az eleven 
farkasvadászat. Ötven-hatvan úrlovas 
verődött össze. Mindenik úr még egy 
markos lovászt is vitt magával, aki 
szintén lovon ült. Lőfegyvert senki 
sem hozott, csak egy pisztoly volt az 
övükben, amely mindössze papírfojtás-

sal volt töltve. Ezt is csak végső szük-
ség esetén lőtték ki. Ellenben a va-
dásznak is. inasának is hosszú karikás 
ostor volt a fegyvere, amely erősen 
fonott szíjból s a végén hosszú acél-
suhogóból állott. Ezzel a felszereléssel 
mentek a farkasfalka elé. Az óvatos 
íarkasfalkát bizony üldözniök s nem 
ritkán bekeríteniök is kellett, mert a 
vadak nem mertek a nagy ember-
csoporttal szembeszállani. Mikor aztán 
közelükbe értek, minden vadász az 
inasával együtt kiválasztott egy far-
kast és azt menekülése közben az os-
torukkal addig korbácsolták, amíg ha-
lálra fáradtan végig nem nyúlt a ha-
von. Akkor megkötözték és elevenen 
vitték a találkozóhelyre. Amelyik pár 
nem tudott eleven farkast fogni, kika-
cagták. Ez a veszélyes szórakozás 
nem egy ember életébe került. 

Mátyás király Ítélete. 
Mátyás királynál panaszra jelentke-

zett egy ember, aki tudósnak nevezte 
magát. Valamelyik főurat vádolta, 
hogy a gyermekei tanításáért és neve-
léséért kialkudott összeget nem akarta 
neki megfizetni. 

A király maga elé hivatta a gazdag 
embert és felszólította, hogy nyilatkozz 
zék, igaz-e, amivel vádolják? 

A főúr azt mondta a királynak: 
- Azért nem fizetek neki. mert a 

gondjára bízott fiaim elbizakodottak, 
zsarnokok és ostobák. Ebből azt kö-
vetkeztetem, hogy a nevelésük és ta-
nításuk rossz volt. Ha felséged meg-
vizsgáltatja állításaimat, személyesen 

is meggyőződhetik szavaim igazsá-
gáról. 

Mátyás király a vizsgálatot elren-
delte s azon be is igazolódott, hogy az 
apának igaza van. 

Ekkor így szólt a tudóshoz: 
- Nem tudós vagy te, hanem lelki-

ismeretlen, gonosz ember. Vissza fogsz 
menni a főiskolába tanulónak. Ott jól 
viseled magadat és szorgalmasan mű-
velődő! tovább, hogy a jövőben több 
ifjú erkölcsét és tudását meg ne 
rontsd. 

Az apának pedig ezt mondta: 
Oondos apának mindig tudnia 

kell, mennyire haladtak s hogy viselik 

magukat a gyermekei. Aki .ily későn 
veszi csak észre, hogy milyen felüle-
tes és üresfejű emberre bízta gyerme-
keit, az nem gondos apa. Az büntetést 
érdemel. Fizetni fogod ennek a „tudós 
úrnak" a tanulási költségeit. 

Hát persze, hogy a felek leforrázva 
távoztak. M. I. 

Tehénvásár. 
1. Egy földműves három napos vá-

sár alkalmával eladta összes tehenét 
kettő kivételével. Az első napon tehe-
neinek Vs-át, a második nap a mara-
dék felét, a harmadik nap a maradék 
%-át. Hány teiienet hajtott a vásárra? 

Cicafestés. 

Erzsikének volt egy fehér 
Cicája. 
Ravasz Pista nagyon vágyott 
Reája. 
Folyton kérte, 
ígért érte. 
Mi szép szemnek, szájnak. 
De Erzsike csak nevetett: 

Nem. adom cicámat! 
A cica meg így dorombolt: 

Nem hagyom gazdámat! 

Pista anyja kályhaesövet 
Tisztított, 
Ravasz tervet eszelt ki a 
Pisti ott: 
— Kályhacsövén 
Átdugom én 
A szép fehér cicát. 
Többé senki nem ismeri. 
Sem az anyám, sem az Erzsi, 
Az enyém lesz végre, 
A koromtól fekete lesz. 
Mint az ördög vére! 

Úgy is történt, a kis cicát 
Átdugta, 
És azután rejtette az 
Ágyukba. 
Ott találta 
A mamája. 
De fehér volt szőre. 
Ám az ágy lett kormos tőle. 
S a Pista fehér lelkére 
Ráfeccsent az ördög vére! 

M. J, 
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Persze, hogy van, de hol? Lipincében. 
Maryzia nem mondott ellent az apjának, csak 

magában gondolta: 
— Senki sem kerülheti el sorsá t ! és sóvá-

rogva sóhajtott . 
Eközben bevonták a vitorlákat. Helyettük most 

már ismét a csavar dolgozott és oly nagy erővel 
kavar ta fel a vizet, hogy szinte az egész hajó meg-
rengett a forgásától. De a hajó ingadozása csaknem 
teljesen megszűnt. A messze távolból ismét tükör-
simának látszott a víz és olyan kék volt, mint maga 
az ég. Mindig újabb CS Uja bb alakok tódultak a fe-
délzetre; munkások, német parasztok, járdataposók 
a különböző kikötő-városokból, akik mind Ameri-
kába mentek, — nem munkát keresni, hanem sze-
rencsét próbáim. A tolongás egyre nagyobb lett, 
úgyhogy a két lengyel meghúzódott az egyik sa-
rokban és leült a liajókötélre, hogy senkinek útjá-
ban ne álljanak. 

— Apukám, sokáig tart még ez az utazás a 
tengeren? - kérdezte Maryzia. 

— Hát tudom én az t? Akárkitől kérdezed meg 
itten, senkisem felel reá, mert nem tudnak lengyelül. 

De hát Amerikában majd hogy fogunk be-
szélni? 

Hallottad te i.s, hogy oda it egész csomó 
lengyel lakik. 

— Apuskám! 
— Nos? 

Nem lett volna jobb otthon maradnunk Li-
pincében? 

Ugyan ne beszélj ilyen bolondokat leiede 
az öreg paraszt . 

Rövid idő múlva azonban, mintha csak magá-
ban beszélne, halkan felsóhaj tot t : 

Az Isten akar ta így! 
A leány szemei megteltek könyekkel. Mind a 

ketten Lipincére gondoltak . . . Miért ment az öreg 
Amerikába s hogy történt mindez? 

Félesztendővel ezelőtt megzálogolták a tehenét 
a lucernában. A korcsmáros, aki megzálogolta, há-
rom tallér kárpótlást követelt. Lőrinc nem akarta 
megfizetni ezt a pénzt. Törvényre mentek. A per 
nagyon sokáig tartott s a károsult korcsmáros e!-'-
kor már nemcsak az okozott kár megtérítését köve-
telte, hanem a tehén el tartásának költségeit. ;s, 
amelyek mindennap szaporodtak. Lőrinc nem akart 
fizetni, mert sajnálta a pénzt. Magának a pörnek 
költségei nem voltak nagyok kezdetben, de lassan-
kint ezek is megnövekedtek, mert a viszálykodás 
nagyon is sokáig tartott . Végre Lőrinc elvesztette 
a pört s a jó Isten tudja, mennyit fizetett az állarci t. 
De mivel nem volt elég pénze, elárverezték az 
egyik lovát is s mikor nem akarta megengedni, 
hogy elvigyék a lovát, még őt is becsukták. 

Toporek úgy vergődött, mint a porba hullott 
féreg. Már eljött az a ra tás ideje s a dolgos kéz meg 
az igavonó állat oly szükséges volt a munkához, 
mint a falat kenyér. Megkésett a betakarítással. Az 
eső patakokban esett több héten át, úgyhogy a ga-
bonája kicsírázott a keresztekben. Ettől kezdve foly-
tonosan az emészette, hogy emiatt a kicsi kár miatt, 

amit a tehene a korcsmáros lucernájában tett, min-
denét elveszti az utolsó garasig, sok esztendő verej-
tékes keresetét s az egész idei termést is, úgyhogy 
tavaszra kelve vagy koldulni kell mennie a leányá-
val, vagy pedig éhen halhat. 

Így történt aztán, hogy ő, aki valamikor nagyon 
jó napokat látott s mindig példás, rendszerető gazda 
volt, kétségbeesésében az italra adta magát . A csap-
székben megismerkedett egy némettel, aki állítólag 
kendert vásárolt a falvakban, a valóságban azonban 
tengeren túlra csábította a népet. Lőrincnek is cso-
dálatosnál csodásabb meséket beszélt Amerikáról. 
Annyi földet ígért neki ingyen, amennyi nincs egész 
Lipincében sem, erdővel és rétekkel együtt , úgy-
hogy a parasztnak ragyogtak a szemei örömében. 

Hol hitt a németnek, hol meg kételkedett. De a 
zsidó tejbérlő is megerősítette mindezt s azt állí-
totta, hogy a kormány odaát, Amerikában mindenki-
nek annyi földet földet ad, amennyit csak akar. . A 
zsidó ezt a tulajdon fia sógorától tudja. Sőt a német 
még pénzt is mutatott , még pedig annyit, amennyit 
ezek a parasztok még soha életükben sem láttak. S 
ezekre az öreg Toporek komolyan gondolkozóba 
esett. 

Ugyan miért is maradna még itten tovább'^ 
Hát egészen el keil pusztulnia? Egy csekély 

kárér t annyit elvesztett már, hogy két bérest is tart-
hatott volna az árából. Kezébe vegye a koldusbotot? 
No, ebből semmi sem lesz gondolta magában s 
belecsapván a német markába, kötelezte magái, 
hogy kivándorol. Szent Mihály napján eladta a há-
zát, telkét s most már úton volt Amerika felé. 

De az utazás korántsem volt olyan kellemes, 
mint ahogy hitte. 

Már Hamburgban elszedték jó csomó nénzéí, a 
hajón a közös fedélzetközi teremben lakott. A hajó-
nak örökös himbálözásá és a tenget mérhetetlensége 
valósággal kétségbeejtették. Sem ő, sem a lánya 
nem tudtak beszélni senkivel, úgy bántak velük, mint 
a leghitványabb portékával, i le-oda lökdöstek őket, 
akárcsak a sétáló a kavicsot az úton. Sőt német úti-
t á r s a k valósággal csúfot is űztek belőlük. Délben, 
amikor mindenki szaladt csajkájával a szakácshoz, 
aki az ételt osztogatta, félreíökdösték és hátra szo-
rították őket, hogy néha szinte egy falat sem jutott 
már nekik. Rosszul ment a soruk ezen a hajón, mert 
oly egyedül és elszigetelten éltek a lelketlen tömeg 
közt, hogy szinte még ; kapitány jóindulatától sem 
vártak semmit. 

A leány eiött azonban Lőrinc összeszedte magát 
s egyetlen szóval, vagy jellei sem árulta el a keserű-
ségét, hanem csalóra csapta csákóját a fiilén s min-
dig figyelmeztette a leár.yáT, hogy nézze csak meg 
ezt vagy azt és csodálkozzék raj ta . Máskülönben 
őmaga is csodálkozott, de reménye már nemigen 
volt a jövőben. 

Néha-néha megszállta az aggodalom, hogy. ezek 
a „pogányok", ahogy az útitársait elnevezte, mind-
kettőjüket bedobhatják a vízbe, vagy a r ra kénysze-
ríthetnék, hogy megváltoztassák a vallásukat, vagy 
akármiféle szerződést aláírhatnának velük, amely-
ben testüket-lelküket az ördögnek adják. (Folyt- köv-) 
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