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CLARISSEUM
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Visszapillantás.
Isten kegyelméből elmúlt egy év, 

egy munkás év, az első év az újjá
alakult Clarisseum életéből. Amikor 
szívünkből fakad a hála imája azért 
a sok jóért, mellyel az imádásra méltó 
isteni Gondviselés intézetünket el
halmozta, s amellyet épen a mi jóságos 
Munkatársaink keze által juttatott el 
hozzánk, legyen szabad iderónunk egy 
kis számbeli kimutatást az intézetben 
gondozott gyermekekről s viszonyaikról. 
Nagy fejtörést nem okozunk t. olva
sóinknak, csak egy röpke pillantást 
kérünk tőlük. így maguk láthatják, hogy 
nemes szívük áldozata nem tévesztette 
el irányát.

A szorgalmi év lezártakor bennlakó 
növendékeink, tehát azoknak a gyer
mekeknek száma, akik intézetünkben 
kaptak lakást, ruházatot, táplálékot, 
iskoláztatást, illetve ipari kiképzést, 
százhárom volt.

Életkoruk szerint növendékeink a 
következőképen oszlottak meg :

9 éves 6 14 éves 12
10 „ 8 15 „ 15
11 „ 13 16 „ 2
12 „ 18 17 ., 4
13 „ 24 18 ,. 1

Gyermekeink közül iskolába járt: 
84 ; még pedig :

elemi isko'ába 43
polgári „ 23
főgimnáziumba 7
felső kereskedelmi iskolába 2 
magántanuló * volt 9

Ezt a csoportot a szükség teremtette : 
későn érkezett fiúcskákat nem tudtuk beiratni 
nyilvános iskolákba, így magunk foglalkoztunk 
velük, az év végén azonban nyilvános vizsgá
latra kerültek.

19 gondozottunk ipari kiképzést 
nyert részben az intézetben, részben
a városban kiváló 
pedig mint: 

asztalos 6
géplakatos 5
villanyszerelő 1
szabó 3

mestereknél, még

könyvnyomdász 1 
könyvkötő 1
kertész 2

Családi viszonyaik szempontjából 
növendékeink közül :

teljesen árva 24
fél árva 30
hadi árva 35
elhagyatott 7
némi szülői gyámolitást élvező 7

Hovátartozás tekintetében :
rákospalotai 3
újpesti 5
budapesti 32
csonka magyarországi 49 
megszállott vidéki 14

Budapesti növendékeink kerületek 
szerint a következő arányban osz
lanak meg :

Gondozottság szerint:

I. kér. 5 VI kér. 5
II. n 1 VII. ,. 2

III. 4 vili. „ 6
IV. — ' IX. „ 6
V. fi 1 X. .. 2

51 növendék tartásdijához hozzájárult 
a M. Kir. Kormány,

2 után fizettek szülei havi 500 — 500 
ezer koronát,

50 kizárólag a Gondviselés számlájára 
fogyasztott.

Midőn ezeket a számadatokat lel
kiismeretesen közzétettük, evvel do
kumentálni óhajtottuk mindannyiunk 
fogyhatatlan háláját intézetünk jóté
kony angyalaival szemben, akik a krisz
tusi charitas sugallatára takarékos
kodtak, sok esetben saját magukat 
megtagadták, mindig buzgólkodva 
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megértő környezetükben az intézet 
javára. Ök most látva a bátorítóan 
szép eredményt, bizonyára velünk 
együtt örülnek és áldják az Istent, 
mert nagy dolgot cselekedett velünk a 
Hatalmas és szent az ö Neve és az ö 
Irgalma, nemzedékröl-nemzedékre.

Krónikánk lapjaira,
A nagy szünidő alatt történt ese

mények közül különösen ki kell emel

és a különb-különbféle jóképű lepény 1 
A módját az uzsonnának megadta a 
ropogós cseresznye ribizlivel. Szinte 
roskadoztak a rozoga asztalok. Nem 
hiányozott a virág sem. De ami iga
zán felejthetetlnné tette a kívánatos 
ceremóniát, különösen a jó Margit- 
mamák, Margit-nénik jelenléte volt. 
Ott voltak számosán ; körüljártak, fel
szolgáltak, szeretettel nógatva a sok 
drágaság láttára elbátortalanodott fiú
kat. Nem tartott azonban sokáig a 
kényszerült helyzet ; előkerült egy
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nünk a szorgalmi év bezárását. Kö
telességtudó szorgalmas gyermekek 
(a mieink pedig ilyenek!) bizonyos 
fokig, mindég szőrűit szívvel válnak 
meg az iskolától, a jó tanítóktól, vi
dám pajtásaiktól, meghitt könyveiktől. 
Hogy enemü keserűségük elé gátat 
vessenek, az intézet jó patroness-höl- 
gyei, a jó Margit-mamák a leghatá
rozottabb titoktartással június 28-án 
heted-hétországra szóló búcsú uzsonnát 
készítettek. A szépen megtérített asz
talon a párolgó kakaó mellett ott 
nyújlozkodott az illatos kalács, ott 
mosolygott a sok pirospozsgás pogácsa 

szélütötte verkli, megszólalt a zongora, 
felharsant az ének. Egyik-másik gyer
meknek megjött a bátorsága: észbe
jutott egy-két, vizsgára betanult köl
temény, és kész volt az — akadémia I 

Másnap, Szent Péter és Pál napján 
ünnepélyes szentmise és nagyszabású 
litánia keretében zengtük el az Ür 
oltára előtt szívünk-lelkünk Te-Deum- 
ját I Fényképészt is hívtunk, hogy nagy 
csoport képen megörökítsük az első 
év emlékét. Kicsiny mértékben közöl
jük is a képünket, azon szerény meg
jegyzéssel, hogy korántsem vagyunk 
olyan kicsinyek és olyan — csúnyák.
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Gyermekeinknek egy kis része, kb, 
húszán a szünidőre a rokonság kö
rébe távozott. Másik harmincas cso
port pedig abban a szerencsében ré
szesült, hogy szintén vonatra ülhetett, 
messzeföldre, a vendégszerető Vas- 
megye-országba utazhatott. A leg
őszintébb hála és őszinte tisztelet 
dagasztja keblünket, midőn Polczer 
Dezső iösz.o\^aV>író,Kecskeméthy István 
főjegyző, dr. Huszár Mihály apát
plébános, Varga József ev. lelkész és 
dr. Kruzsniczky Elek fiúnevelő intézeti 
igazgató nevét leírjuk. Ezeknek és 
más gyermekszerető uraknak és höl
gyeknek köszönhetjük, hogy 30, gyen
gébb szervezetű gyermekünk jobb 
levegőhöz, arcpirosító fehér tejhez, 
tiszta vidéki szabadsághoz jutott. Iga
zán lekötelező volt az ö jóságos 
gondoskodásuk a clarisseumi fiúk ér
dekében. Az Úr Jézus legyen jutalma 
nemesen dobogó magyar szívüknek !

Itthon maradt a többi! Az ina
sok rendesen eljártak munkába, s csak 
ünnepnapokon élvezhették az édes 
szabadságot! A többi gyermeknek 
azonban kijutott az üdülésből ide haza 
is a Clarisseum lombos fái alatt. El
vegyülve a közé a 70-80 újpesti 
fiúcska közé, akiket a város a nyári 
szünidő tartamára nappali tartóz
kodásra és étkezésre intézetünkbe be
utalt, vígan játszadoztak, erőt gyűjtve 
az új iskolaévre. Becsületükre legyen 
mondva, hogy erejükhöz mérten, áldo- 
zatrakész örömmel vették ki részüket 
a takarítási és tatarozási munkákból.

Kedves meglepetést szerzett az 
új pápai nuncius úrnak, Orsenigo 
Cézár c. érsek úr Önagyméltóságának 
látogatása, Aug. 21-én a délutáni 
istentisztelet idejében robogott be hoz
zánk pompás autóján Monsignor Fioretti 
auditore kíséretében. Nagy áhítattal 
vegyült el a hívek között. Litánia után 
képecskéket osztott ki, majd körüljárt 
az intézetben nagy rokonérzést tá
masztva mindenkiben.

A következő napok egyikén szin
tén az öröm meleg áramlata futott vé
gig az intézeten. A ház első igazgató
lelkésze, Novák Lajos pápai prelátus 

úr Öméltósága szerencséltetett ben
nünket rövid órácskára Répás József 
pápai kamarás, központi szemináriumi 
alkormányzó úr társaságában. Örömmel 
adjuk tudtára t. olvasóinknak, hogy 
a magas korában is friss erőt mutató 
Nestorunk jövő hó 20-án tölti be 
áldozópapságának 60. évét, s mutatja 
be az Úrnak gyéniántmisés áldozatát. 
A jubiláló gyermek-barát prelátusnak 
a Clarisseum intézet elöljárói, növen
dékei s barátai a legmelegebb öröm
érzelmeiket és jókivánataifcat fejezik 
ki. Vivat in aeternum et ultra!

PISTA
rövidnadrágos munkatársunknak

ÁLLANDÓ ROVATA
Kedves Nénikéin És Bácsikám !
Kezeit csókolom és tudatom hogy 

már nem járok az elemi iskolába és 
ezentúl gimnázista leszek. És ezentúl 
jobban fogok vigyázni az írásomra is, 
különösen mikor az újságba kell írni.

Nagyon meleg van, pedig már vége 
lesz lassan a nyárnak, és elfogy a 
vakáció is. A Clarisseumban most 
nincs olyan vidám élet mert a gyere
keknek egy része elment nyaralni 
csak az inasok maradtak itt meg még 
egy csomó gyerek. A többi gyereke
ket a főszolga Bíró úr meghívta nya
ralni Vasmegyébe, és még mindig ott 
vannak és nekem nem is írtak pedig 
megígérték. De nem soká hazajönnek 
mert nemsoká vége lesz a vakációnak 
és beáll az ősz és azután a tél. És 
tavaly télen egy kicsit fáztunk mert 
nem volt elég takarónk és jövőre még 
jobban fogunk fázni mert többen le
szünk, talán 100-ötvenen is. De jó 
volna ha 100-ötven kis dunnát vagy 
legalább pokrócot hozna a Mikulás ? 
mert sok gyereknek több takaró kell, 
mint a kevésnek.

A Főtisztelendő úr el volt utazva 
Rómába, cserkészeket vezetett búcsúra 
a Pápához. És nem rég jött haza és 
hozott mindenféle dolgokat és nekem 
is adott egy szép kis rózsafüzért. A 
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tisztelendő urak is el voltak szent
gyakorlaton és mi mindig azon gon
dolkoztunk, hogy vissza-e fognak jönni 
de mind visszajöttek.

Sőt még jött egy új főtisztelendő 
úr is, Varga Fötisztelendö úrnak hív
ják Olaszországból jött úgy látszik 
nagyon szigorú, de én azt hiszem 
nagyon is jó, mert mindig viccel és 
mindent ötőle fogunk kapni, amire 
szükségünk van és mindent őhozzá 
kell vinni amit hoznak az intézetnek 
és ö mindent felír a noteszbe és min
dent megszámol és mindent jól elrak 
hogy nekünk megmaradjon. Tavaly 
mindig az Igazgató úr adott mindent 
és mi szívesen mentünk az Igazgató 
úrhoz, mert ő nagyon jó volt, ha mi 
is jók voltunk és reá mosolyogtunk 
és a kis kecskét megölték és megettük. 
Most már csak két nagy kecske van 
és két malacot is hoztak és az ebéd
lőnket is áthelyezték oda a pincébe 
és szépen kitakarították és ki is me
szelték és szép tiszta és világos. 
Majdnem elfelejtettem megírni, hogy 
én szavaltam a honfi dalt, mikor a Mar
git mamák búcsú uzsonnát rendeztek.

Kezüket csókolja
Pista 

clarisseumi gimnazista.

A hála szava.
A Jelenések könyvének intelmét: 

„Amit látsz, ird fel“ magunkhoz inté
zettnek tekintve, sietünk mi is felje
gyezni amit látunk: nemcsak azokat 
az adományokat, melyek gyámoltjaink 
ellátására s intézetünk egyéb céljaira 
beérkeznek, hanem azt a fennkölt 
lelkületet is, amellyel azokat nemes 
szívű jótevőink hozzánk eljuttatják: 
azt az önzetlen áldozatos, földöntúli 
célokra törekvő szeretet, mely vég
telen hatványban növeli az adomá
nyok értékét a mi szemünkben és — 
ez vigasztaló I — Isten előtt.

Szentkeresztúti képekre szánt újabb ado
mányok : Németh Mihály, Újpest 600.000 ; 
Gaganetz Matild, Újpest 1,000.000 ; N. N.

A szerkesztésért felelős: Lipcsei Mihály. 

600.000 ; Frank Imréné, Újpest 600 000; Lippay 
Albert, Újpest 280.000; boldogult férje és fia 
emlékére N. N., Istvántelek 600.000.

Intézetünk céljaira küldött pénzbeli ado
mányok : gr. Benyovszky Móricné, Siklós ; 
Magyar Károlyné, Nagykamond 1-1 millió 
koronát; Jézustársasági rendház Bp„ Szabó 
Vilma Felsödabas, N. N. 500-500 ezer koro
nát; Orosz Irén Rp. 130.000 koronát; Gonda 
Gizi Bp. ,150 ezer koronát; Fekete Ferenc 
káplán, Úp.. N. N., Balogh Albin dr. Eszter
gom, Wagner Vilma Bp, N. N. Nógrádpatak, 
Kiss Károlyné Szombathely, 100 - 100 ezer 
koronát; Székely Zoltán Újpest, N. N. Nagy
kőrös, Szinnyei M. József dr. Bp., Czeschner 
Ágoston mesterinas Üp., Dulovits Ilona Bp., 
Cecília nővér Rp., 50- 50 ezer koronát; Meny
hért Pál Rp , 40 ezer koronát és Biró And- 
rásné Rp., 25 ezer koronát adományozott.

N. N. Nyugdíjas tisztviselő Rp., havi 100 
ezer koronás támogatást biztosított.

Természetbeli adományok : Tóth György 
hentes Rp., 2 kg. sza onnát, Mencsik Jánosné 
Úp., élelmiszert, rahaneműl, Ungváry József 
Rp., ugyanazt, Holló István Úp.. ruhaneműt és 
5 kg. szilvaízt, N. N. 2 drb takarót Wagner 
Vilma Bp., élelmiszert és lábbelit ,,Nerhaft 
József Rp., 1 anyakecskét és 2 malacot, Szász 
Géza Rp., élelmiszereket és lábbelit,Minarik 
Mária, Pintér Mariska és Fáv Sarota Úp, 
sok ruhaneműt és lábbelit sajátkezűleg javítva 
ill. javíttatva.

Pellion Margit úrhölgy szívesen továbbí
totta hozzánk nagykőrösi barátaink pénz, ill 
természetbeli adományait. N. N. Istvántelek 2 
fejvánkust, N. N. 1 fejvánkust, Dr. Czillinger 
L. Rp., vasúti kedvezmény ügyében közbenjárt

Valamennyi jótevőnknek szívből 
mondunk köszönetét, valamint azok
nak a magukat megnevezni nem aka
róknak is, akik kápolnánkat virággal, 
gyertyával, finom kézimunkával, fehér
nemű mosással látták el, ill. személyes 
ócskaságainkat javítgatták. Isten fizesse 
meg jóságukat!

FELHÍVÁS I
Szept 3-án, csütörtökön 
d. u. 5. órakor a Munka
társnők rákospalota - új
pesti csoportja fontos 
megbeszélésre gyűl össze 

a Clarisseumban.

Typograph könyvnyomda, Budapest, Nyár-utca 30.


