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Lukács Dezső újvárosi plébánost 
beiktatták tisztébe

A városrész társadalma felekezeti külömbség nélkül 
nagy szeretettel fogadta az ti} plébánost

Uarilich. Lőrinc újvárosi plébános, 
koiinányfőtanácsosnak kíinonokká 
totrténl kinevezésivel a mesryéafő- 
pásztor kegyúri bemutatás alapján 
Lukács Dezső tápí plébánost hívta 
me<j Oyőmjváros plébániájának az 
élére. Lukács Dezső kinevezése ál
talános örömet keltett a kétezer lel
ket számláló egyházközségben, de. az 

egész Gvőr is szívesen fogadta, 
mert ismerős itt Lukács . Dezső: a 
26-os győri ezred tábori papja t'i- 
l ni dónk épen visszatér abba a város
ba, ahonnan ezredével a frontra, — 
;i hadifogság felé elindult.

bakács Dezsőt vasárnap iktatta 
bt székébe az egyházközség. ísko- 
lásgyermekek, az egyházi raliába 
öltött papság és az egyházközségi 
tanács küldöttsége hivta a plébá- 
i iáról Lukács Dezsőt a templomba, 
amelynek kapujában azután Tolnay 
Lajos* egyházközségi elnök üdvözöl
te.

„Áldott ki az U>' nevében jön•** — 
köszöntött az irás a zöld galyakkal 
diszitett tei np lom ka pun. mögötte 
pedig, a szentélyben

tömött sorokban «llt az újvárosi 

hívő serei?: várták uj plébánosuk 

érkezését és bemutatását.

Lukács Dezső első ujvárosi miséjét 
evangéliumkor megszakította a be
ik tatás szertartásának idejére.

Barilich Lőrinc kanonok iktatta 
Im* utódját tisztébe.

Átadta állásának jelvényeit: a ,

stólát. az evangélium könyvet és a 

templom kulcsát,

majd a szeipap felolvasta Br«yer 
litván dr. megyéspüspök kinevezé- 

si okmányát.

Az installált plébános ezután a 
s/ószékre ment, elmondta híveinek 
el'uő szentbeszédét, amelyben rnegje- 
\i il t e pasztorá dójának célkitűzését* 
-- Az Ur katonája ő — mondta — 
d\- kardjával más harcra hívatott, 
mint a csataterek harctfm. Ezzel, a

karddal nem sebeket osztx hanem se
beket gyógyít, fájdalmat simogat 

Az ünnepi mise után fogadás volt 
a Szent Józset. Otthonban. A temp
lomból. átjött előkelőségek: • Telbisz 
Miklós di*. alispán,-Valló István dr. 
polgárme&íerhelyettes, Morva/ Ist-«' 
ván kamarai elnök, felsőházi tag, 
Közi-Horváth József országgyűlési 
képviselő,. Reimer Gyula szigeti plé
bános és a küldöttségek vezetői vet
ték körül az ui plébánost, akit első
nek Grábits Frigyes egyházközségi 
alelnök a hívek és a kerületi sport
klub nevében üdvözölt.

Utána sorban a többi' küldöttsé
gek: László Mikló« ev- püspöki tit
kár, Kapi Béla ev.̂ püspök, üdvözle
jét tolmácsolta, Reiner „ Gyula a 
szomszédos egyház-község nevében 
köszöntött- Az ág. ht ev. egyházköz
ség üdvözletét Hőfer Vilmos dr. 
ogyh- felügyelő tolmácsolta, hangoz
tatta, hogy aranyhidra van- szükség 
n két felekezet között, hosy a fele
kezeti barátság frontot álljon a ve
szélyeztető istentelen áramlattal 

izemben.
Az Tfzr- hitközség, maid a 26-os 

bajtársak nevében, v. Tihanyi La
jos a frontharcosok nevében köszön
tött, azután Lukács Dezső mondta 
el válaszát. Arra utalt, hogy

ismeri szerepének súlyát, mint

hogy Barilich Lőrinc Újváros szá

mára többet jelentett, egyszerű 

plébánosnál.

Nagy megnyugvással és örömmel 
tapasztalta a küldöttségek szavaiból 
a feléje irányuló szeretetet, válaszát 
majd a cselekedeteiben adja meg.

Délben közös ebéd volt a Royal 
gobelin termében. Az első pobárkö- 
szöntőt Lukács Dwfeő mondta a pá
pára, a kormányzóra, a megyéspüs
pökre és a kegy urakra: Győrváro- 
sára, és JCálnokv Sándor grófra. Ez
után Valló István dr, a tápi főjegy
ző és Kelemen Sándor újvárosi káp- 
láíi szólaltak' föl: Az utóbbi as újvá
rosi és pinnyédi hivek nevéljen ko- 
iezontötte az plébánost. ' \

üli történik

a világpolitikában

Minden órában várják 
a nagy német offenzivát

Pár is, okt 30. MTI. Mint a Havas 
iroda jelenti, a hét kezdetén, moly 
német felfogás szerint döntő lesz a 
háború sorsára, az- éjszaka folyamán 
kiderült az idő. Az eső. és havaseső, 
mely 8 nap óta úgyszólván megsza
kítás nélkül zuhogott, vasárnap este
felé elállóit Az idő most száraz és hi
deg, több nap. vagy esetleg több hét 
kell azonban ahhoz, hogy a retteiMte- 
seu felázott talaj megkeményedjék. 
Katonai tevékenység úgyszólván még 

mindig nincs, csak Blies környékén 
végzett egy-két járőr Felderítést- Ezón 
a környéken síkerríllt gépfegyver és 
aknavető tűzzel egy német műszaki 
osztagot meglepni, amint .éppen álláso
kat akart kiépíteni, A meglepett csapat 
a félig kiásott árkokban hagyta felsze
relését. Áz nrevotml mögötti német csa
patok elhelyezésében uoni történt át
csoportosítás.

Mint Berlinből jelenti a német távi- 
rati iroda a német véderő főparancs

nokság köz'i, hogy a nyugati arcvona
lon a helyzet változatlan.

Légi támadás London ellen

Londonból jelentik, hogy a kerti 

grófság keleti részében hétfőn dél

előtt légiriadó volt. a  részletek mé^ 

nincsenek tisztázva. Kgyesek megfi

gyel tefe két német repülőgépet, me

lyek harcba bocsátkoztak egy angol 

repülőgéppel és arra gépfegyvertü- 

zet árasztottak. Ugyanebben* az 'órá

ban Londonban is légiriadó volt A 

First of Porth felett fél óra hosszat 

tartó légiriadó volt Nagy messzeség

ből lövések hallatszottak.

Török^orosz-román 
hármas egyezmény készül

Loudou^okt 80-'MTI. Ankarai hír szerint a török-suovjetorosz tárgyalá
sokat legközelebb ismét megkezdik, még pedig román küldöttség közbe
jöttével és azzal a céllal, hogy hármas egyezmény jöjjön létre. Jól érte
sült körökben kijelentik, hogy ezt a híresztelést a leghatározottabb feni*-

, tartással kell fogadni.

Német sikerek a tengereken
London, okt. 30- MTI. Az ellenség az 

Északi tengerén előűlyesztetto a Lynx 
uevü haláezhajót. A halászhajó 10 fő
ből álló legénysége Skóciában partra 
szállt. Egy német tengeralattjáró va

sárnap -az Atlanti óceánon

a K ezer tonnás Malabar iievű au-, 

¿col gőzöst is elsül vesztette.

Hetven ember- piui.ru szállt Anglia 

'egyik nviig»vti: Kikötőjében-

U B G F R IS E B B
'• Róma, okt. 30. MTI, ADuce va
sárnap felavatta/, a paatusi mocsa
rak helyén épült-Pomezia várost és

ezzel a mocsarak ellen indított 10 
éves háború [Kifejeződött. A mun
kálatok során több mint 65 ezer hek
tár földet tettek megmüvelhetővé és 
4 ezer jarásztházat építettek.

Pár is„ okt. 30. MTI, Préhala volt 
cseh tábornok Romániából Parisba 
érkezeit: ¡Valószínűleg átveszi a
franciaországi cseh légió megszer
vezését és parancsnokságát.

Bern, okt. 30. MTI, A szövetségi 
tanács elhatározta, hogy nem ellen
zi a népszövetség 20-ik %ülésSzaká- 
inak december 4-re törtér.ő összehí

vását. '


