
Serem hercegprímás nagyDStti 
pásztorlevele az áldozatos eleiről 
Esztergom, márc ius 29. Sercdi 

'Jusztinián bibornok. Magyarország 
hercegprímása nagyböjti pásztorle-
velet adott ki. 

— A nagyböjt idején — kezdi fő-
pásztori körlevelét a hercegprímás 
— bármily sokszor éljük is át, kü-
lönös hatások érnek bennünket, a 
szokottól eltérő hangulat lesz úrra 
rajtunk. A nagyböjt, a szenvedő 
Krisztus életét jeleníti meg. 

— Vannak, akik egyéniségüket 
saját elgondolásaik szolgálatába ál-
lítják, — Krisztusnál eltűnik az 
egyéni érdek és minden értékét az 
Ur szolgálatára rendeli. 

— Istennek legyen bála — írja to-
vább Serédi Jusztinián hercegprí-
más —, nekünk még nem kell szü-

lőkről, otthonról, vagyonról, sza-

badságról, tiszteletről és becsület-

ről, egészségről, kitervezett hivatás-

ról, vagy nz életről lemondanunk, 

de azt tudjuk, hogy amennyiben 
ilyen válaszút elé állittatnánk, — 
mindent, mernünk és mindent, vál-

lalnunk kell,. Az cmberuek csak az 
igazi értéke és eszménye, amiért 
áldozatot is tud hozni és lemondást, 
vagy erőfeszítést vállalni. Ilyen-
kor tűnik ki, hogy felebaráti szere-
tetünk csnk szavalás, vagy valóság! 

— A haza, mint érték, sokban az 
egyén értéke fölött áll. Ha veszély-
be kerül, minden fiának össze kell 

fognia, hogy a fenyegető romlást 

elhárítsa. Vegyük ezért egészen ter-

mészetesnek, hogy a hazáért va-

gyont, sőt, ha kell, életünket is fel 

kelt áláoznnnk. 

— Ne gondoljuk azt, hogy a vér-

tanuk kora lejárt, • Mindeu század, 

minden nép és nemzet kitermeli a 
maga vértanúit, az áldozathozás ne-
mesleik ü embereit. 

— A mai világban — de legyünk 
őszinték, máskor is ugy volt — 
minduntalan oda áll valaki, vagy 
valami Isten mellé, önmagát kínál-
gatja és olyan választásra noszo-
gat, aminek Vége az Istentől való 
elpártolás lenne. Ma is előfordul és 
talán lesz rá idő, amikor még in-
kább megtörténhetik, bogy rá akar-
ják kényszeríteni az embert Jste.n 
elhagyására. Hol nérói erőszakkal, 

rombolással, vagy kivégzéssel, hol 

a hitehagyoti Julián módszereivel, 

csöndes elnyomással, az iskolai hit-

oktatás megvonásával, nyomdák 
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bezárásával, szerzetescsaládok szét-

szórásával, egyéni életek létfeltéte-

leinek megvonásával, az érvényesü 

és lehetetlenné tételével, csöndes 

kiközösítéssel. Isten gyermekeinek 
ezt is állniok kell! 

— Azért ne rettenjünk vissza az 
áldozatos élettől! Krisztus Urunk 
nem mosolygott a kereszt utján és 
nem vette könnyelműen keserves 
napjait. Mi se egykedvűen, de ne 
is panaszkodva, vagy éppen ellen-
zenvvel vállaljuk a kikeriilhetet-

lent, hanem a lélek készségével, 
szinte ajádékként fogadjuk az áldo-
zatot és tudjunk büszkék lenni, 

bogy Isten méltónak" tart arra, bogy 
tőlünk ilyen nagyot kívánjon. Ko-
runk ideggyöngesége, áldozattól, 
szenvedéstől irtózása, elpuhultsága 
ennan van, hogy nem szemléljük, 
nem szeretjük eléggé Krisztus ke-
resztjét, hogy nem ér'ékeljük és 
neip értjük jelentőségéhez mérten e 
kereszt életalakitó tanításait. 

— Ég és föld különbség van a kö-
zött, aki kényszeredetten lesz áldo-
zattá és a között, aki készséggel 
hozza meg áldozatát. Az keserű lá-
zadást hordoz a szivében, amelyből 
uj rombolás és összeomlás fakad, 
ez a lélek szent békéjét szerzi meg 
vele együtt a jobb jövő zálogát; — 
amit adjon meg az Úristen mind-
nyájunknak. Ámen — fejezi be 
nagyböjti oásztorlevelét a herceg-
prímás. 

Ersek-piispöki méltóság bein 
a csnnádi egyházmegye élén 

marad Clattffelder Gyula 
Budapest, március 20. A Magyar 

Távirati Iroda jelenti: Dr. Glattfel-
der Gyula csanádi püspök kineve-
zett kalocsai érsek megrendült 
egészségi állapotára tekintettel a 

Szentatya kalocsai érseki tiszte alól 

felmentette és számára érseki mél-

tóságot. adományozva, reábízta a 

csanádi püspökség további kor-

mányzását. 

Eszerint dr. Glattfclder Gyu'a, 
mint érsek-püspök lesz tovább is a 
csanádi egyházmegye püspöke. 

A kalocsai főegyházmegyét vi-
szont a kalocsai érseki szék betölté-
séig dr. Horváth Győző felszentelt 
püspök, káptalaui lielynök, a kalo-
csai érseki javadalmat pedig dr 
Beresztóczy Miklós miniszteri biz-
tos fogja kormányozni. 

Elítélték a Kolozsvári kommunisíaper 
mellékszereplőit 

Kolozsvár, március 20. A kolozs-
vári törvényszék ötöstanáesa közel 
négyhetes tárgyalás után szomba-
ton a déli órákban hozta meg Ítéle-
tét az északerdélyi kommunista per 
kolozsvári, dési és besztercei vád-
lottjai ügyében. Ezúttal a bünüuy 
mellékszereplői felett Ítélkezett a 
törvényszék, mert a szervezkedés 
tényleges vezetői felett már a Buda-
/esten itélt a kolozsvári törvény-

szék ötöstanácsa és a Konvédtör-
vényszék. A biróság a vádlottak 
(egnagyobb részét az állam és tár-
sadalom törvényes rendjének erő-
szakos felforgatására irányuló bűn-
tett, illetve vétségben mondotta ki 
bűnösnek és egyeseket a kötele-
ző feljelentés elmulasztása vétségé-
ben, másokat más bűncselekmé-
nyekben egyévi fogháztól ötévig 
terjedő büntetéssel sújtotta. (MTI) 

Csökkentették a kiszolgáltatható 
petróleum- és benzinmennyiséget 

Budapest, márc ius 20. A Buda-

pesti Közlöny vasárnapi száma 

közli az iparügyi miniszter rende-
letét az egyes községekben, váro-
sokban a fogyasztók részére közvet-
lenül kiszolgáltatható adóköteles 
petróleum mennyiségének megálla-
pítása tárgyában. A rendelet sze-
rint egyes községekben és városok-
ban közvetlenül a fogyasztók ré-
szére bavonta összesen kiszolgáltat-
ható petróleum mennyiségéből a ki-
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szolgált 85 százalék helyett 50 szá-

zalékot szabad kiszolgáltatni, 

A Budapesti Közlöny vasárnap i 

száma közli az iparügyi miniszter 
rendeletét a benzin és benzinszesz-

keverék forgalomba hozatalára vo-

natkozó rendelkezések módosításá-

ról. A rendelet szerint nem keres-
kedő. vagy Dagyban fogyasztó, nem 
motorok hajtására szolgáló tiszta 
benzin féléből, adózott gázolaj faj-
tákból és motorikus célra szolgáló 
benzinszeszkeverékből (motalkóból) 
egy naptári hónapra legfeljebb an-
nak a mennyiségnek 50 százalékát 

vásárolhatja meg, amely mennyi-
séget az illető cikkből az 1941 év 
megfelelő hónapjában tovább adott' 
illetőleg felhasznált 

A földmüvelésügyi miniszternek 
a hivatalos lap vasárnapi számában 
megjelent rendelete a lucerna- és 
lóheremag készletek kötelező beje-
lentését rendeli el, 

A Budapesti Közlöny vasárnap i 
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száma közli az iparügyi miniszter 
rendeletét az egyes állatszőrök és 
szaruanyagok forgalmának szabá-
lyozása tárgyában. (JIT1> 

Színyeí-Merse kulfusz-

míniszter beszéde a magyar 
—íinn barátsági ünnepen 

Budapest, március 20. A marya -
finn barátság reprezentatív m g 
nyilatkozása lesz az a nagyszan i-n 
ünnepség, amelyet niárcus 22-é;i 
rendez a Magyar Ncmzeii UiáKs.o-
vetség b székesfővárosi Vig.rlo 
nagytermében. Bevezetőt A^ie 
Vuoritna, meghatalmazott mi 
ter, finn követ, az ünnepi be zéd t 
pedig Szinyei-Merse . Jenő m. k./. 
vallás- és közoktatásügyi min s/.te 
mondja. (MTI) 

U bó l megny í l t a renovált 

„ V A S S " -cukrászda 
régi h»lyén, 

Kossuth Lajos suqárut 6 sz. 
a I a » I. Sziv** pártfogás' kér 

Vass Már on cukrász. 

Varga miniszter Sopronban 

Sopron, márc ius 20. Dr . Varga 

József a kereskedelem és közleke-
désügyi minisztérium vezetésével 
megbízott iparügyi miniszter azorn-
baton este Sopronba érkezett és a 
vasárnapi napot választói körében, 
tölti. A minisztert útjára elkísérték; 
személyi titkára: dr. Király Ákos 
miniszteri osztálytanácsos és (}r. 
Kiss Gyula mniszteri titkár. Varga 
József minisztert Tlögyészy Pál fő-
ispán, Czilinger József alispán. Ka-
menszky Árpád polgármester és a 
Magyar Élet Pártja helyi szerve-
zőinek vezetői fogadták. 

A miniszter vasárnap választót 
számára panasznapot tart és 
résztvesz, a Magyar Hírlapírók Or-
szágos Nyugdíjintézete által a léi-
vérben építendő „Ciklámen" üdülő-
szálló alapkőletétoli üunepségén. Az 
alapkőletétel! ünnepségen részt-
vos7, vitéz Kolozsváry-Borcsa Mi-
hály, az Országos Magyar Sajtó-
kamara ejnöke, Zimmcr Ferenc, a 
Kamara újságírói főosztályának el-
nöke, Halász Sándor főszerkesztő 
és a magyar ujságirótársadalom 
több más vezető személyisége. (MTI) 

S Z É C H É N Y I M O Z i j 
Ha két órát kellemesen akar eltöl-
teni, nézze meg a legbájosabb ma-

gyar vígjátékot. 

Anna-Máriá-t 
szereplők: 

SZÖRÉNYI ÉVA, SZILASSY 
LÁSZLÓ, RAJNAY GÁBOR, 
VIZVÁRY, és két TETHES 
MÁKLÁRY 

Előadások kezdete vasárnap 2, 
fél 4, 5 és 7, hétköznap 3. 5, 7-kor 


