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Compelle intrare.
Az evangéliumi példabeszédben 

nagy vendégséget készített a mennyei 
Atya, de mivel a hivatalosak vétkes 
könnyelműségből távol maradtak, azért 
kiküldte szolgáját az utakra és sövé
nyek mentére : ,,akiket ott találsz, 
kény szer itsd bejönni, hogy megteljék 
az én házam !“

A Clarisseumban Don Bosco fiai 
nemcsak avval a száz és egynéhány 
fiúcskával foglalkoznak, akiket az Is
teni Gondviselés az ő mindennapi 
különös gondjaikra bízott, hanem 
vasárnaponkint és ünnepeken szívesen 
látnak más gyermekeket is, akik a 
környékből itt összegyűlnek, hogy 
szent örömben és vidámságban meg
szenteljék az Ür napját.

Sajnos a Clarisseum tőszomszédsá
gában is annyi a bűnös attrakció, annyi 
a gonosz csábitó, hogy nagyon sok, 
különben jó családból származó, óvat
lan gyermeket eltántorítottak már az 
erény ösvényéről. Szerencsétlen gyer
mekek I Nincs, aki visszarántsa őket 
az örvény széléről ?

Don Bosco szalézi munkatársai, 
kápolnánk látogatói, lapunk olvasói, 
felnőttek és gyermekek I Menjünk ki 
az utakra és ösvények mentére, s ha 
látunk ott ácsorgó gyermekeket, mo
zik bejáratánál, lélekmérgező kép

kirakatok és falragaszok előtt, köze
lítsük meg őket D. Bosco mosolygós 
tekintetével, szólítsuk meg őket az ö 
szeretetteljes hangján, adjuk tudtukra, 
hogy a Clarisseum az Ur háza, a 
gyermekek háza, nyitva áll előttük, 
nem kell fizetni, nem kell szomorkodva 
gubbasztani, sőt játszani lehet, tisztes
ségesen szórakozni, mulatni és így szol
gálni az Úrnak. Hamarosan nagyobb 
szabású játékokat bocsájtunk rendel
kezésükre, valószínűleg még az év 
folyamán mozi is nyílik — egyenesen 
az ő mulattatásukra. Addig is jó időben 
gondtalanul játszhatnak a szabadban, 
kirándulások is történnek nagy csa
patban. Nekik megfelelő olvasmányok 
sem hiányzanak, esős, hideg időben 
nagy terem áll rendelkezésükre, jól 
kivilágítva és fűtve; társasjátékok bő
ven vannak . . . Jöhetnek akárhányan, 
inasok és diákok egyaránt, kisebbek 
és nagyobbak szívesen látott jóbarátok 
számába mennek. Mutassuk az utat, 
ha lehet magunk vezessük el a jó
szándékú gyermekeket, és ha majd 
betelt az Ür háza, mi is boldogok 
leszünk, mert aki csak egy lelket is 
segített üdvösségre, az tulajdon lel
kének biztosította a mennyei nagy 
jutalmat! Legyünk Istennek munka
társai I
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Ünnepelnek 
a harangok.

Folyó hó 27-én, vasárnap nemcsak 
a Clarisseum bájos ércangyalai, hanem 
nagyon sok más harang a Kárpátokon 
innen és a Kárpátokon túl ünnepélyes 
zúgással fogják köszönteni Nagy- 
Magyarország első harangöntő művé
szét, Szlezák Lászlót és az ő fenkölt 
lelkű hitvestársát, szül. Vancsó Annát, 
abból az alkalomból, hogy boldog 
házasságuknak negyedszázados jubi
leumát ünnepelik. Nem szó-fia az, 
hogy a harangnak lelke van. A föl
szentelés által az élettelen emberi 
alkotás életet kap: csengő-bongó hang
jukat angyali szárnyak továbbítják 
az Ür Isten trónjához és az emberi 
szívekhez. A harang is imádkozik esőért 
és szép időért, bánatos könnyekért és 
lelki hozsannáért, a harang gyászol 
és ujjong, könyörög és hálát zengedez. 
Teszi ezt az összes hívekért, de külö
nös módon azokért, akik őt ésszel és 
szívvel, tudással és művészettel, hittel 
és szeretettel alkották. A Frangepán- 
utcai mesterműhelyből pedig mind ilyen 
remek-munkák kerülnek ki: szilárd 
anyag, finom kivitel, az égiektöl el
csent bájos hang: ezek a tulajdon
ságok alkotják Szlezák-mester műve
inek karakteriszlikumát — meg még 
valami. Köztudomású dolog, hogy 
Szlezák-mester a középkori nagy mű
vészek hitével dolgozik: ö nem annyira 
a harangokból él, mint inkább a haran
goknak él, ő nem a tökéért konkurál, 
hanem csak a művészetét félti a kon
tároktól. Piciny háza, a legnemesebb 
szerénységgel berendezett lakása is 
azt bizonyítja, hogy az ő lelkét nem 
kötötte gúzsba a gazdagodási mánia. 
Száma nincs azoknak a harangoknak, 
melyeket az ő Isten-szerető lelke 
ajándékba készített templomoknak, 
kórházaknak, gyermek otthonoknak. 
A mi harangjaink is ilymódon jutottak 
karcsú tornyunk gerendáira.

Amikor tehát f. hó 26-án este az 
Úrangyala után díszharangozással adó
zunk hálából a mi harangjaink atyjának 

és keresztanyjának, ugyanakkor keb
lünkből is buzgón fakadjon az imádság 
az ezüst-mennyegző örömeinek hosszú 
megmaradásáért. Vivant in miile millia!

A jubiláló házaspár a budapesti 
kármelita templomban részesül az 
Anyaszentegyház áldásaiban, folyó hó 
27-én vasárnap d. u- 4 órakor. Mi is 
imádkozunk, mi is ünnepelünk 1

Krónikánk lapjaira.
Intim családi ünnepnapja volt Inté

zetünknek 1925. szept. 20-án. Ekkor 
ünnepelte hctvanéves áldozópapi jubi
leumát s mutatta be az Úrnak gyémár t- 
miséjit a Clarisseum egyik legelső 
jótevője, méltóságos és főtisztelendő 
Novák Lajos prelótus úr. Mint az Első 
Budapesti Gyermekmenhely-Egylet tit
kára és a Clarisseum b. e. alapítóinak 
gr. Károlyi Sándornak és nejének gr. 
Kornis C'arissának bizalmasa, a leg
tevékenyebb részt vette ki az intézet 
megalapításából, majd mint az Egye
sület részéről megbízott tanulmányi 
felügyelője, nagyban hozzájárúlt az 
intézet fejlesztéséhez. O, akinek a 
szíve soha meg nem szűnt dobogni 
az utca elhagyatott gyermekeiért, s 
aki minden idejét-erejét a legszentebb 
ügynek, a gyermekek megmentésének 
szentelte, méltán vette az élet Urától 
a patriarkális életkor ritka kegyelmét. 
A jó Isten tartsa meg még igen sokáig 
a magyar ifjúság javára 1

Messze - messze - földről, Khinából, 
ritka vendéget kapott az intézet tiszte
lendő Kirschner A. Károly szalézi 
misszionárius személyében, aki nem
csak megjelenésével, hanem konfe
rencia-beszédeivel is, melyekben saját 
tapasztatatai alapján széleskörű ismer
tetést nyújtott a Mennyei-Birodalomról, 
népéről, viszonyairól s különösen a 
katholikus hithiráetök áldozatot paran
csoló működéséről. A bájos naivságú 
beszédeket gyermekeink is mindvégig 
feszes érdeklődéssel hallgatták.
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Szerény lapunk, a Clarisseum, im
már nem röpirat gyanánt jelenik meg. 
A M. Kir. Miniszterelnökség 4236/925. 
sz. alatt engedélyezte hitbuzgalmi és 
jótékonysági jellegű időszaki lapunknak 
kiadását, s ennek alapján Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun várm. alispánja 36971/925. 
sz. alatt lapunk megjelenését tudo
másul vette. Ezek után nagyon tisztelt 

akit a Prefektus úrtól kaptam, na 
egészen jó, de már elkopott. És azt 
is megírom, hogy a polgáristák nem 
járnak iskolába mert az iskolateteje 
összedűlt, és csak akkor mennek ha 
majd megcsinyálják. És az elemi isko
lások is járnak iskolába, elölmegy a 
kis nép Ferike, meg a Józsi és a lót 
pista. Ezek mind elsőbe járnak és új

Aki a virágot szereti, rossz gyermek nem lehet.

olvasóinktól lapunk buzgó terjesztését 
kérjük s egy hő imát, hogy Isten 
kegyelmével kitűzött célját elérhesse.

PISTA
rövidaadrágos munkatársunknak

ÁLLANDÓ ROVATA
Kedves Nénikém és Bácsikám!
Most csak keveset írok mert nagyon 

sokat kell tanulni és elkopott a könyö
köm az írástól. Nagyon jó, hogy a 
Margit mamák eljárnak iuiuzgami, 
nekem is megfótozták a kabátomat 

palatáblát kaptak, és a nép Ferike 
mindig elveszti a sapkáját most is el 
vesztette. És én Gimnáziumba járok. 
8-an járunk Gimnáziumba, velem jár 
az Unger Gazsi aki mindig tűzzel ál
modik. De most már nem illik mert 
ő is Gimnázista. És a tanár urak na
gyon jók és különösen az Igazgató úr, 
és a margit mamák és az összes 
Clarisseumi gyerekek és én meg az 
Igazgató úr és a tisztelendő urak Mária 
Besnyön voltunk Kisasszony napján 
búcsún és nagyon sok dinnyét ettünk, 
és bicikliverseny is volt de mi nem 
bicikliztünk, csak a Filkorn Jancsinak 
van biciklije és a múltkor odaadta a 
Dobos Palinak, mikor szétvitték a
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Clarisseumi újságot, és neki futott egy 
rendőrnek, de nem bántotta mert 
oratorista. És vasárnap volt itt egy 
szakálas tisztelendő úr Khínából, sza- 
lézi tisztelendő úr, de nem volt neki 
coffja, és nagyon szépen énekelt az 
oratóriumba és sokat mesélt és azt 
is mondta, hogy Khínában a kutyák
nak fekete nyelvük van és a macskák 
szemében meg lehet látni, hogy hány 
óra van, én még olyan macskát nem 
láttam soha.

Még csak azt akarom megírni, 
hogy itt sokszor nagyon büdös van, 
mert a bőrgyárból mindig ide jön az 
a büdös bőrszagos füst. Szeretném 
teletömni a kéményét valamivel.

Kezeit csókolja
Pista 

clarisseumi gimnazista.

A hála szava.
Hálánk szava szálljon mindenek

előtt Vasmegyébe, azokhoz az áldott 
szívű jó magyarokhoz, akik gyerme
keinknek ezt a nyarat felejthetetlenné 
tették.

Zabolai gróf Mikes János püspök úr 
öexcellentiája répceszentgyörgyi kastélyában 
2 gyermekünket táplálta, akiknek viszont 
Márkus Aladár közjegyző úr adott szállást; 
Kapny Károly vámoscsaládi plébános úr 
szintén 2 növendékünket gondozta ; Horváth 
János Répcelakon, Horváth Lajos Bögö- 
tén, Varasics Anna Csényében hasonlóképen 
2-2 védettünket táplálta; Förster Ottó Balozsa- 
megyesen,Főnyi Ödön főkántor és Bándli Pé
ter Káldon; Nagy Dezső, Németh József, 
Mészáros Ferenc, Szabó József, Gayer Pál és 
Stockhoffer Ferenc Sárvárott ; Jancsó János 
és özv. Varga Jánosné, Mayer László Bogyosz- 
lón; Veres László Alsópatyon; Takács József 
és Fehér József Hegyfaluban ; Csonka János 
Ikervárott ; Pintér János Rábakovácsiban; 
Bozi Józsefné, Deli József és Kiss Sándor 
Gércén; Gálosi Pál Jákfán 1-1 árvácskánkat 
ápolták.

Valamennyiüknek adjon a jóságos 
Isten, a nagy Vendéglátó-gazda örökre 
boldogító szállást az 0 országában! 
Don Bosco Segítő Szűz Máriája hintsen 
égi mosolyával fényt és derűt az ő 
lelkűkbe és házukra !

A >z.rk«szU*ért felelős: Lipcsei Mihály.

Szentkeresztúti képekre szánt újabb ado
mányok : Gallay család, Rp. 200 000; gróf 
Benyovszky Móricné, Siklós 1,000.000 ; Szlezák 
László és neje sz. Vancsó Anna 800.0C0. Még 
négy állomás van !

Templomi gyűjtés a Segítő Szűz Mária 
oltárára : 673.600 K.

Intézetünk céljaira küldött egyéb pénz
adományok: N.N. zászlóra 1,000.000; Czeschner 
József Rp. 100.000; Sándor Gyula Rp. 100 
Sokol ; Blieszner Pál Rp. 100.000 ; nyugdíjas 
szalézi munkatárs Bp. 60 000; görgetegi (So
mogy) szalézi munkatársak 100.000, Pellion 
Árpád, Nagykőrös,, Kovács Róza Bp. és 
Schönfeld József Úp. 50-50 ezer koronát 
adományoztak.

Természetbeni adományok ; Pellion Mar
git úrleány szívesen eljutatta hozzánk nagy
kőrösi barátaink adományait; Nagy Teréz Bp. 
10 fali feszületet; N. N. szentképet kerettel; 
Rein Ferencné Rp. felső ruhaneműt, sapkát 
és több kocsira való forgácsot ; N. N. 6 pár 
harisnvát, 3 öltözet gyermekruhát, 4 fehér in
get, trikót, cipőt, téli kabátot, meleg lábravalót; 
Sagmeister Ferencné, Úp. 2 fejvánkust huzat
tal és 2 meleg nyakbavalót, özvegy Fekete 
Ferencné Úp. 2 fejvánkust huzattal, 1 lepedőt, 
1 takarót, alsó és felső ruhaneműt, cipőt, 
sapkát, nagykabátot ; ft. Csepy Pál úr Úp. 
ruhaneműt többször és 2 pár cipőt! Czeschner 
József Rp. ruhaneműt, 2 pár cipőt ; Zsilinszky 
László dr. Rp. nagykabátot; S L.-né Rp. 1 
dunnát és 2 vánkust huzattal, 2 lepedőt; Fe
kete Sándorné, Szentes 6 finom zsebkendőt 
A L. monogrammal ; Szlezák Lászlóné 25 
métermázsa tüzelőfát ; görgetegi munkatársak 
6 erős törülközőt; Albert Emilné, Rp, 1 
tucat kisüveg antracén tintát. 1 doboz írótollat, 
1 doboz rajz szeget; 1 nagy tucat ceruzát 
adományozott.

Köszönetül hadd álljon itt D. Bosco 
tiszteletreméltó atyánk kézírása s annak 
szószerint való magyar fordítása:

Isten áldja meg és jutalmazza meg 
bőségesen a mi árva gyermekeink 
jótevcinek kegyességét!

Bosco János áldozópap.

„Ha Tudnátok, hány és hány léleknek 
akarja a Segítő Szűz Mária az eget meg
nyitni a Szaléziak munkája által 1“

(Don Bosco.)
Typograph könyvnyomda, Budapeat, Nyár utca 30.


