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Könnyes búcsút vett Újváros 
katolikus társadalma 

Barilich Sőrinc kanonok, 
plébánostól

Rendkívüli kiadás
D e  j ó  b e f e k t e t é s  
Nyári árak HÖFLE keztyüsnél

Még olcsóbb á r a k !

Újvárosi katolikus társadalom 
bensőséges iinne]>et iílt vasárnap, 
-amikor -v

oo évi Icikipásztor kodás után 
buciul "rtt „mindnyájuk nagy
ságos u rá tó lR ar ilich  Lőrinc 
k tff tn á )t ff fő tana csos, ha nonok,

1 újvárosi, plébánostól. »

. Augus.z-fus hatodika felejthetetlen 
vasárnap volt mindazok számára, 
akik olt szorongtak az iparostanonc- 
ískola nagy termében, folyosóin is 
udvarán. Fiatalt, öreget, szegényt, 
és gazdagot megmozgatott a liir, ma 
búcsúzik tőlünk Barilidh Lőrinc plé
bános ur. S erre tíz alkalomra zsú
folásig megtelt .a József templom, 
hogy utoljára egy üti imádkozhas
sanak azr/al a lelkipásztorral, aki

hossza harminc esztendőn át 
szive melegét és segítő jobbjaf 
nyújtotta felekezeti és társadal
mi különbség nélkül mindenki
nek, de tőképeri a szegényeknek.

S a szegények patrónusa buê u- 
zására eljött Újváros, Erzsébet telep 
én Pinyéd lakossága, hogy könnves 
szemmel mondjanak utolsó Istcn- 
hozzádot. Ott láttuk a város képvi
seletében Koller Jenő helyettespol
gármestert, Valló István dr. pol
gármesterhelyettest, a törvény-ható
ság képviseletében Füves Károlv 
dr. felsőházi tagot, a református 
egyházközség képviseletében Rostét- 
tor János győri református egy ház - 
községi főgondnokot, Győri Eiemér 
református piispökholvettes képvi
seletében Xámbó István lelkészt, az 
autonómia képviseletében Erdély 
Iván elnököt, azonkívül Dsida Ottó 
ny. tanker, főigazgatót, Szabados 
«bános igazgatót, Bausz István gvőr- 
szig^ti káplánt, Vácim Kálmán 
számvevőségi főtanácsost, a szigeti 
és újvárosi hi vek százait, a kiilönfé- 
. y^Mási **s társadalmi egyesületek 

kiküldötteit, a búcsúzó lelkipásztor,

ismerőseit és nagy száiuu tisztelőit.
Tolnay Lajos, az egyházközségi 

világi elnöke megnyitójában a hála 
hangján emlékezett meg Barilich 
Lőrinc kanonok kegyelemteljes mű
ködéséről és 'bejelentette, hogy

az ünnepélyes búcsúra küldött
ség hívja meg a távozó lelki- 

pásztort.

A küldöttség: Horváth Antal igaz
gató, Kutassy Sándor, .lakatits 
Sándor, Götl András és Horváth Jó
zsef sorfala között vonult be Bari
lich Lőrinc a terembe, akit lelkesen 
megéljeneztek. Ezután felhangzott 
a pápai Himnus, mely alatt a fe
hérruhás kislányok és magva rnthás 
kis fiuk éneke úgy olvadt össze a 
felnőttek énekével, ahogy a szeretet 
öleli körül a könnyes ‘szemű távozó
nak és hívéinek szivét.

Koller Jenő helyettespolgárme<- 
ter a város, mint kegvur nevében 
köszöntötte őt. A rendkívüli embert, 
a szív-jóság lekipásztorát méltatta 
szavaiban, utalva arra, hogy

Barilieh Lőrinc nem ismert ön

zést, csak szeretetet. ezért a váro<t 

minden rangú lakosa, nevében 

csak az elismer itt és babéra it 

leheli le lábai. elé.

A egyházközség nevében Jámbor 
Kálmán dr. tiszti főorvos mondott, 
búcsúztatót. Rendkívül mély értel
mű és gondolatokban gazdag beszé
dében rövid összefoglalását nyújtot
ta az ünnepelt hervadthatatlan cse
lekedeteinek.

külön hangsúlyozva szociális 

tevékenységét,

amikor a kisembeivk védelmében 
sohasem kereste az érvényesülés út
ját, hanem mindig ott járt, ahol se
gíteni, támaszt nyújtani lehetett. 
Ha valaki nem ismerte Barilich Lő
rinc plébánosi működését,
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H ö f I e
keszty üsn él

Jámbor Kálmán dr. beszédéből 
kicsillantak azok a drágakövek, 
amelyek keretezték nagyszerű 
munkásságát, amelyek hiten visz- 
szaadták a távozó lelkiségét és 

i'end kívüli sokoldalúságát.

Könnyes szemmel hallgatták Jám 
bor Kálmán dr. .szavait a megjelen
tek s bizony ott csillogott az ünne
pelt jóságos szemeiben is a könny, 
amikor búcsúztak tőle. Göttl András 
a pinnyédi, Best István a szent Er
zsébet telepi hivek, Németh Antal 
az elemi, Gelesits Erzsébet az apá
caiskola, Wiertl Jenő a Credo, Sta- 
rek Gizella a kongregáció nevében, 
Schwartz Ferenc az ifjúsági egye
sület nevében köszöntötte a megha
tott ünnepeltet. Nemcsak élő virá
gokat, nemcsak búcsúszavakat adtak 
Barilich Ijőrincnek, hanem szeretc- 
tük, rajongásuk soha nem hervadó 
virágcsokrát nyújtották át úgy, 
ahogy azt érzésük sugallta.

Az ünneplésekre Barilich Lőrinc 
választolt. Meghatódva mondott kö
szönetét a szeretet spontán megnyi
latkozásáért és Ígéretet tett, hogy

soha nem felejti el híveit.

A:a érdemeket azonban — mint anv-!

nyiszor eddigi működése ideje alatt
— most is elhárította, mert

csak „kötelességét teljesít ette.
Engedet mességet fogadtam pap- 
pánzen-telésemkor, mondotta, azt 

cselekszem mind ívkor.

Köszönetét mondott Koller Jenő he* 
lyettespolgármesternek, a felszóla
lóknak és azzal vett búcsút hívei töl, 
minden időljen segítségükre lesz, 
hisz távozásával nem válnak el egy
mástól.

S most Újváros eigányzenészei 
Nyári Deaso prímás vezetésivel liá- 
rom szép magyar dallal búcsúztak 
plébánosuktól. Sirt a hegedű kezek
ben, amikor el játszót tá k fidesan yám 
is volt nékem, Ha megkondul a kecs
keméti öreg tern ólom naouharanj/ja 
és Itt hagyom a falutokat nemso
kára cirnű magyar nótákat, (irábits 
Frigyes záróbeszédében a szeretet 
ünnepének utolsó akkordját, a kö
szönet szavát tolmácsolta a hívei
nek, majd hitet tett amellett, hofty

barilich Lőrinc kanonok, plébá
nos csel eked eleivel örökre beírta 
nevét az újvárosi hívok szivébe.

Felliangzott a Himnusz és ezzel a 
felejthetetlen ünnepség véget ért.

Végre itt tartunk!
Szigorú intézkedéseket léptetnek életbe a háztulajdonosok 

ellen, akik elutasítják a többgyermekes lakáskeresőket

Több alkalommal emeltek panaszt 
több gyermekes érdemes családok 
különösen igy negyed forduló ide
jén, hogy

némely h áz túl aj ono sok egyene
sen irtóznak a többgyermekes 

lakóktól,

akik számos esetben ■ csak nagy kö
nyörgésekre és utánjárásokra kéje
sek lakást szerezni.

Előfordultak o^’an esetek is, hogy 
egyes háztulajdonosok inkább 
üresen hagyták lakásukat, de 
sokgyermekes családnak nem 

. adták ku

Most ezek ellen a nemzetellenes 
háztulajdonosok ellen éles intézke
dést léptetett életbe a kormány.

Mint értesülünk lépések történtek 
abban az íranvban, kosry

'"•inde.'' I tél i. háztulajdon i*ok 
tói, akik üres bérleményeik kia
dását azzal az indokkal, hogy 
többgyermekes családokat nem 
fogadnak be, megtagadják, el
vonják az összes adókedvezmé- 

ményeket

s egy esetleges különadó, illetve bír
ság kirovásával kényszerítsék őket 

nemzetellenes magatartásuk 
feladására.


