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A közvélemény általában nem tartja tisztességes dolognak a poliükát és a népek ugy tekintik, mint valami
szükséges rosszat, melyet el kell viselni. Az eg7ház
egyik fő tudósa Aquinói Tamás a legfőbb müvészetnek
mondja a természetes rendben, mivel a közjót megteremteni annyi, mint az államot kormányozni. Azt helyesen
mondotta valaki~ a politika a lehetőségek müvészote
és ehhez bizony csak nagyon kevesen értenek s azért is
szokták mondani, hogy a történelom az elmulsztott alkalmak sorozata. Annyi bizonyos~nagy hibát követ ol,aki
a lehetőséget nem használja ki főleg akkor, ha a nemzetünk üdvéről van szó. Mi azt javasoljuk~ imádsággal
tegyünk most csodát hazánk megmentése érdekében, hogy
a világ lássa, mennyire él az Isten és mennyire szereti Mária a magyarokat.
Igen sokan erre azt fogják mondani, eb~álta
lán nem valószinü, hogy az orosz vérmedve kiengedje
karmaiból a mi hazánkat. Ezt mi is sietünk elismerni,
mert ha szabadulásunk valószinü volna, akkor nem volna szükség csodára. A csoda lényege épen az, hogy emborileg valószinütlen, de mégi lehetséges. És most
csak ezt az utólsó szót akarjule hangsulyozni~ lehetséges. Meg azután érzésünk szerint szükséges is nekünk.
Ugyanakkor teszünk egy szerény kérdést is. Nézzen csak
mindenki magába és vallja be~ igen sok magyar hamarabb vesz kezébe géppisztolyt, mint olvasót. Továbbá
az imádságot szivósan kell végoznünk, azaz minden nap,
ha komolyan akarjuk az eredményt elérni. Ma a legtöbb
ember már el sem tudja gondolni, mekkora vi~ hatalom
az a nép, melynek zöme napo~ta, tiszta szivvol keresi
az Isten mindenható kezét. Epen a kérdésben látható,
mennyire pogányok lettünk már, és a hivők között is
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milyon kevés a világosan látó keresztény.
Aztán hadd idézzem a habozók fejére Krisztusnak egy szavát~ amelyre oly kevesen figyelnek föl. Ott
van Mátéban a kijol8ntés~ Ha meg nem rövidűlnének azok
a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. Ebben a
szövegben pedig nagyon is :politikai és ka t oria i eseményekről van szó, vagyis Jeruzsálam ostromáról. Ebből
is látható, hogya va.Tl áeriak és az imádságnak döntő
szerepe van a törtúnolembon még akkor is, ha igen
sokan nem vesznek róla tudomást. Sokan azt is fogják
mondani ,rD kavejűk a vallást a politikába, mort ez ma
már nem illik és nom szabad visszatérnünk a sötét középkorba. Aki igy bes~él, még azt sem voszi észrc,
mennyire fontos az ellonségnek a vallÉsi kérdés és épon
azért lesz megint közéleti ügy, mivel az ellenség csak
annak tekinti. A kommunista pártot ~pen az döbbenti
meg? hogy a huszadik iJzázadban rengeteg keresztény akad ~ aki a hi tért kész szenvedni és L1eghalni, sőt G
hitvallók között igen sok jóval műveltebb, mint hóhér
párt, amelyik kinozza, őkot. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a párt tanitása szerint a vallás magától meg hal, ahol a kommunista rond uralkodik. Hát akkor miért
nem hagyják föl tűnés né Ll.ü.l k i.muLn i , ha olyan bizonyos
az a szocialista tétel. Régóta világos már, hogy Lenin
nem nagyon hitt benne, viszont az üldözés által ujból
kiélezte a vallási kérdést és oz kétségtelonül nagy
politikai hiba volt. Továbbá azon is érdemes volna elmélkodni, milyen lenno ma a vi~ politikai arculata,
ha a keJosztény társadalom zömo komolyan gyakorolná
vallását és a ~özéletbon is érvényesitené a kereszténység elveit. Bátran mondhatjuk, sok forradalom elmaradt volna, ha a kerosztények teljesitik kötelGsségüket. Erről a pápák bőségosen nyilatkoztak már.
Fatima ennek a századnak egyik szellemi gócpontja, melynek hitelét többé kétségbevonni nem lehet,
ha tisztelotben tartjuk a tényeket. Onnan természetfölötti világmozgalom indult ol és onnek alapja Mária
többszörös megjolenéso. A három gyermeknek pedig ismételten meghagyta" minden nap mondják el az olvasót
a Szüzanya tisztoletére, hogy ezzel kieszközöljék a
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háboru végét. Sokan ma elfelejtik már a lényeges mozzanatot, mert azt hiszik, ez csak a multra vonatkozik,
holott igen nagy lecke~van benne a jövőre nézve is.
Kimondja ugyanis az elvet, hogy az imádságnak döntő
szerepe van a földi eseményekben is. Az igaz, Mária a
magyaroknak nem tett hasonló igéretet, de kérdezem,
egyáltalá~ szükségünk van-e uJabb jelenésre és parancsra a Szüzanya részéről? Annak idején a juliusi
jelenésben kimondta, hogy egyedül az imádság képes
a háborunak véget vetni. Azt hisszük, e tétel ma sokkal inkább áll, mint valaha, hiszen emberi erővel a
mai válságot föloldani igazán nem lehet. Isten hatalma pedig nem röidült meg és Mária ma is a könyörgő
mindenhatóság és a mab7arokat bizonyára nem kevésbé
szereti, mint Portugáliát •
.Az imádkozó ember valamilyen módon mindis
győz, hR okosan könyörög. ~únek a szabálya pedig ott
van a lliatyánkban~ legyen ~eg a To akaratod, miképen
a mennyben azonképen a földön is. ~~i tökéletesen
gyakorolja ezt az imádságot, azt a kegyelem a szentség magaslatára emelei a gyüjtőtáborban is, tehát a
rabságban éri el a lélek teljes szabadságát, mert az
Istenben nincs semmi határ és kaiát. Sokan mondták
már, hog~ a börtönben közelebb voltak Istenhez, mint
a meneldilés után következő években. Ezt nem sz~cad
soha elfeledni, ha Isten utján akarunk járni • .A bilincseivel dicsekvő Szent Pál Isten fiainak szabadságát élvezte, mert ő igazában nem a császár, hanem
a végtelen Szeretet rabja volt. Tehát igy vagy u 67
mindig az Isten barátai maradnak fölül az élet harcában.
Az olvasó nem varázsszer, ellenben nagyon
megkönnyiti az imádságot különösen akkor, ha fáradtak vabYUru~. Ba mindig a zsebodbon hordod, szüntelenül figyelmeztet arra, mivel a magyarságnak tartozol. E szerény kis lánc egyszerre kapcsol minket a
halhatatlan és a földi hazánkhoz és tedd föl magadban, hogy naponta legalább egy tized olvasót imádkozol a magyar szabadságért.

++++++
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TnST AMENTUM:

A hiveiért imádkozó pap ujról és ujról meghatódva koll olvassa Urunknak főpapi imáját.
Ez az imádság bepillantást enged az Uj Szövetség első papjának apostoli lelkébe. Ebből az imádságból rekonstruálni tudjuk azokat az imákat is? amelyekről az Svangélium röviden csak ennyi-t mond
félre vonult ogyedul imádkozni.
Az utolsó vacsora főpapi imája talán ezért
került nyilvánosságra, mert a bennefoglalt gondolatok
nemcsak a monnyci Atyának? hanem ogy kicsit neKJnk is
az Lnak a Lássátok? ezek a kérésok az én leghőbb vágyaim, ezekért Lmád koz om , ez okhoz kérek kegyelr;lOt 5
és wncnnyiben amber isteni kegyelemmel együtt tud
müködni, ugy ez az imádság kérelem felétek isz
Működjetek közro az istoni kegyol'JmmGl? hogy ezek
a vágyek toljesüljenek.
ó

A

legfőbb

kivánság.

"De nemcsak értük könyörgök? hanem azokért
is, akik sza,~ra hinni fognak bennem. Legyenek
mindnyájan ogyck.-.Amint te? Atyám? bennem vagy és
én tebenned, ugy legyenek egyek ők is mibennünk, és
igy elhigyjea ví Lág , hogy te küldtélongera. Én átadtam
nokik a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyonek, amint mi egyek vab7Unk~ én Öbonnük, te énbennem,
hogy igy tökéletosen egyek logyonek ők is. Ismorje
mog ebből a világ? hogy to küldtél engem és hogy 8zere-
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Krisztus az uj Adám.
A régi Ldám
fősése alatt
egyesül t omberiségl'e rátelepeC1.ett a aá't án , Az 1.1 .Á.C1Acn
jött és vole uj ember-közösség? hogy ohhez az u -embcr-·közösséghez semmi köze se legyen a s t ánnak minthogy nem volt köze az uj Ádámhoz sem, aki "engedelmes
volt a halálig
és pedig halálig a ker eaz t.en" , hogy
ezál tal az első ÁdálYl engedetlonségét rendb ehoz za . és
hogy "nevo t a.d jon neki az Isten) amely' mindon név
fölött áll~ hogy eTre a névre mindon -térd meghajoljon~ a3 égieké? földieké ~s alvilágiaké. u
á

Érthető t.ehá.t , hogy az uj .Adámnak legfőbb
v ágya ezeknek az uj embereknekuj közössége •

.Tőleg függ 1
Az uj emberközösség 9 az egyh2.z, Kr iaz t.us "titokzatos teste ", Ennek a testnei: feje Kr sz tus , és
eg'Ységének végső b z to s t éka,
Ő az a szegletkő, amelyen az egész emberiség
egy nagy egységgé~ lelki házzá, szent ogyházzá épült
össze.
Do a szegletkövön ki~~l összekötő anyag is
kell, me]y az egyeseket egymáshoz és végeredményben
az alapvotő szegletkőhöz kapcsolja.
í

í

í

To vagy ez az összekötő anyag! Arnermy i ben
az apotoli kolégiQm jogtudója vag'Y, felelős vag'Y
az uj emberiség uj egységéért.
" Szent Atyám, tards meg Oket nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi , "
Hogy az apostoli kollégiumnak ez az isteni jellegű
egysége mi célt szolgál, azt világosan mc~aondja
Urunk~
~ De nem csak értük könyörgök, hanem azokért
is, akik szavW<ra hinni fognak bennem. Legyenek
mindnyájan egyek. "
Az apostoli kolégium

e~Jsége
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a biztositéka

Az Anyaszontegyház eg;y-ségének. Ől: is folelősok ozért ~
hogy azok? akik IlSz2vclkra hinni fognak Kri.as tueban , II
engedelmoskodnok-e a krisztusi naóJ testamentomnak.
Roppant felelőssg! Tizenegyeubor vállára nohozodott. Szapo~odtak az apostol-utódok 9 osztódott a
fololősség. Ma már közel kéte7er püspökre és sokezer
papra osztódott szét. Lehet? hogy 1)e161e rám? rád már
csak morzsányi felelőség jut. De Témos lenne olgondolni is? hogy ozt a kis? talán morzsányi fololőséget
som tudom toljositonio Vagy f'or d ítva s a magam részéről mindent mogteszek annak érdekében 9 hogy a krisztusi testamontum moghi uau.Ljon , még ha csak egy morzsányi
is amit tohotok.

Ahogy mo s t gondolátban végig szaladok az og"JTház történoImen ugy omléks2em? hogy az egyház-ban rn i nd.en
ogység-megbontás papok részéről történt. A nagy ko oti szakadás? a protestantizmus? hogy csak a legfájabbakat emli t sűl: 9 papi kez deményezé s.r e történt. Vaj jon
nGli; döboenetes téi1;'t az? hogy mi papok vagyunk a krisztusi célok megbi-Lwi tói) a sátán "cseno.es-társai II az
egyház kel)elén b e.Iü.I ? Ezt-az eljárást polgári viszony-latban hazaárulásnak s z.okt ák nevez n.i ,
í

No hidd; hogy te kisebb történelui személyiség
vagy 5 mint azok 9 akik a naCi történelmi~zakadásokat
Lé t r-e hoz t ák, Ji magad. l'észéről a maximunot tetted
Krisztus Urunk ollon? amit mogtohetté1 9 ha a magad
posztján nom vagy a hivek egységének záloga.
Do hC6yan is lehetnél ennek az egységnek biztosi téka 5 mikor te magad S8m vagy az Hegység' 11 ernbe'r-e-?
Hogyan lohetnél to a krisztusi szerotottől lángoló
lelkü apostola a hivek egységének 9 ha te magad som
vagy hive az egységnek? Hogyan érezzék a krisztusi ogység szükségét az.olt , akik a te szavaidon keresztül is-

-6-

merik meg Kr sz tus t , ha te magad nem é:r:'zed ennek
egységnek szükségét?
í

az

Forma gl'egis! 'I'óLog függ a krisztusi tostamentuID A papok,lelkipásztorok, a krisztusi elvek tanitói egysége lesz a biztositéka a hivek egységének.
o

Nom egyesülotesdil
A papi egység nem uj egyes~loto Nem mas
mint az egyházra, a klérusra vonatkozó dogmatikai
tételek scholion-jainak, COFollarimnainak öntudatositása &nmagunkban,
Papiogység2 teológiailag képzett papi öntudat! Azoknak a papoknak szellemi, lelki és apostoli közösségo 9 akik nemcsak beszajkózták jól-roszszu1 val aru.kor- a dogmatiktt 9 hanem át is elmélkedték azt 9 a dognatika elvei nemc aak tudatvil águkba
hatoltak 1JO, hanem bot öl t.ö t t ék öntudatukat iso
:;~zek azzal az öntudattal lépteI: ki a s z.erruuár-Lumbó L,
ho gy a "pap t ostvór-" vacy az "o L tártostvér ll kif3jczés nemcsak szokás'os mcgszólitás vagy levélbeli
aláirás , hanem komo Ly és méLy érte:l.mli hit elvektől
sulyos kifejezések. _:'~zz al a felelősségtudattal hagyták el a azera i nár-Lumo t , hog'y ez testvériséget legalább olyan komolyan kell ápo Ln l olc, mi n t ami Ly en
komo Ly an ko I L tartani a coo l i.bát.ue t , vagy kell i-mádkozni a officium d i v'i nura.-ot , l,egaláob! Leert a.
coelibátus és az offici UB II ratione praecepti 11 9
mig a testvéris'ég "ra-Gione - naturae II kötelozé5.
A teologiailag öntudatosan ni.ivelt pap lelkiismeretvizsgálatában tehát nomcsak az szerepel, hogy miként t.ar-t.o t t.am a co elib tus t , vagy hogyan végeztem
a officiwuot, hanom az is, hogy mit tetteD a paptestvériséG érdekébon vagy mit mulasztottan e téren.
Amint tanit juk hiveinknolc~ hogy nincs
"maszek" kereszténység, és keroszténynok lanni
csak az egyház szent közösségében lehet~ épp ugy
r-oa.Lí z á'l juk , öntudatosi t suk önmagunkban az igazságot:
á
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le~~Lább A!illY~La__r::!-~etnek

Bint a

dolg,g a,. pa.Rj. __ 'S3~ti.1..Y~Jóság~

kereszténY.~Sgne k_~z egY1:l.~~o.:~-Eivül.2<gó ~~

sése.

---'Y~,ll al t

ad !

A papi egység olyan, mint minden kötelezett··
G8g, amely a papsággal cg:~itt jár~ állal tad, akkor,
mikor az nisten igájába l! hai t o t t ad a f e jede t ,
Utána lelkiismeretedbeli k5telezettsóg!
A papi egység is az!
Az önként vállalt
papiság kötele::;ő erejü következménye • :ezen csak
ugy tudnál vál toztatni 9 ha az char-ac ter sacerdotalis,-tól meg tudnál szacadulni. Do ha hiszod 2,zt,
hogy a character Lnd e Leb iLi s í akkor- tudhatod. azt
is,' hogy belőle folyó papi közössóg is vá l tozhatatlan.
Ne Ug'"J condolkodjunk tehát a pap i egységről 9
hogy
hát majd llcsatlakozcm hozzáll,o •• ,majd csinálunk valamito •• Nem a te tetszésedtől függ! Most
már nem választhatsz!
w

Hivnak a különböző szerzetek confraternok,
valamelyik confratornitasoao Itt válogathatszr
Bc l phe t ez , vas;! nem:; ebbe lépsz 'be, vagy másikba.
Nom igy a papi egységgol. Itt nincs választékl
Szentelésoddel ipso facto tagja vagy a clorus-nak,
tagja vagy az ogyotlen természetadta nagy confratornitasnak, a katolikus papságnak. Épp ugy,mint
keresztelésodclol tagja lettél az egyháznak. És az
egyházat csak legfeljebb többé-kevésbé bünöson megtagadhatod. Igy megtagadhatod a papságnak confratornitas-át , h06~mennyire bünösen ,ezt majd
megitéli, az aki sziveket és veséket vizsgálja.
é
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Papi egységmozgalom.
~tIindezek után ugy Lá't az Lk , hogy illogikus
" papi oG'Ységmozgalomról II beszélni. Ha ugyanis a
papi egység ontológiai szükségszorüség, moly a szon~
teléssel állott elő, akkor minek egy II mozgalom "?
~z egyesületosdinek látszik, és igy szembenállónak
tünik azzal az állitással, hogy az ogység terDészetadta következmény!

Az egységmozgalom nem egyesület! Hanera
azoknak a papoknak a közössége, akikben öntudatosult
a papsgig egysé;e:énok krisztusi kötelezettsége és &,..
kik vállalkoznak nrra, hogy rn.ásokban is öntudat03itják ezt El kötelezettségeto
Történelmileg go ndo Ljuk a llClunY-ElOzgalomrao II
Ez is mozgaloD volt, pedig semmi egyebet nem célzott,
mint azt, hogy
ami a legterrn.észeteoebb volt az eg;yh2z bolső fegyelmet önmagukban és másokban tu(~_atositsáJc. :;:Bbből a mozgalonból indul t ki azután az
egyház rnogujhod.áaa , Ez mozgalom pápát adott az er;yháznak és Las su , szivós munkávz.I visszaálli t o t t a
jogaikba az öntudatokból kiosett kötelezettségüket o
11 papi egységrclOzgalom célja tahát az,
hogy a papo]~an öntudatositsa rég olfeledett kötelezottségüket, önnagukban és a hivokben ébrentartani
azt a szent egységet, r:1ely keroszténység élottore,
I(risztus UrurJc szent testamGntlli~a.
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Königsteini

Kongresszus.

Papi lelkigyakorlat.
P. Varga László S.J. a Magyar papi egység vezetője
szeretettel várja a königsteini Kirche in Not Kongresszusra és a magyar papi lelkigyakorlatra a paptestvéreket. A Kongresszus ideje augusztus 28- szeptember l. A lelkigyakorlat szopteober l-től 4-ig.
Örömmel közöljill{~ hogy a paptestvérek nagyon szépen
reagáltak a felhivásra és bizonyosra vehető~ hogy
a magyarság a népek képviseletében a legna~~obb számu népcsoport. - ÖröiJmel közöljük azt is, hogy
László István püspök ur apotoli vizitátorunk kilátásba helyezte, hogy amennyibmideje engedi ellátogat a Kongresszusra.
Az eddig jelentkezett paptestvérek eimére
IGndermann Prelátus Ur Königsteinból a személyre
szóló meghivókat már meg~lldötte.
Ha valaki véletlenül nem kapta volna még meg, kérjük azonnal
jelezze. (IA:arosi László, Spittal!Drau. Lager 2.
Östorreich~cimre .)
Ha még valaki utólag szeretne jelentkezni, tegye
meg haladéktalanul az idő rövidsége miatt.
A kapott meghivó alapj án az utlevelet és
vizumot mindenki egyénileg megszerezheti rövid
időn belül. Ami az utazást illeti legjobb a helyi
Reisebüronál érdeklődni és ott a vasuti jegyet
megváltani Frankfurt am Main és vissza. A menettérti jegy ugyanis kedvezményes. Az utiköltségot
az Ostpr.ksterhilfe Königsteinben tériti meg.
Frankfurttól Königstoin 20 km. A fra~kfurti
Hauptbahnhof környékéről (körülbelül 300 ro
az állomástól ) félóránként indul autóbusz.
A Kirc~e in Not általános programmján kivül a
magyar programm röviden a következőg
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l. Papi problémák.
2. Ifjusági problémák.
3. hctio Katholica.
4. Otthoniak segitsége lelki, anyagi és
kulturális téren.
++++++++++++++++++++++++++++

.._ á r i a c e l II

===~===~========~=

A már meghirdotett nagy magyar z ar éndo k'l a't
ideje rohamosan közelodik. A szopt. 14.-i magyar nap
sikere attól is függ, hogy mi papok hogyan tudjill(
bosz ervezni hi'Teinket • Nagy erő a közös Lma , Mi nd en
nagyarnak ott kellene lenni ezen a napon aceIli
Szűz Anyánál.

Kérjük az oltártostvérekot 9 hogy most még
szervezzék meg zarándokcsoportjaikat és
auguszt~s lO-ig jelentsék az igényelt szállásokat 9
mert később nehezen lesz sz6llás biztositható.
Kérjük egyben azt is jelezni, hogy az ének szövogből kb. hány példán;yt kűldjünk. (Nagy Sándor Spi ttall
Drau Karnten.• )
idejébo~

Ji. már bővebben közölt ceIli programmot röviden mégeg;yszer közöljük. Változás a püspöki mise
időpont ja} mert neLl tiz? hanem kilenc órakor lesz.

Szopt.l3. Délután. 3-tól gyónási lehetőség.
:Sste 8 óra
Dr. László István
püspök Ur űnnopé l yo s
fogadása. Gyertyás
körmenet. Litánia.
Szopt.14.
Gyónási lehetőség.
6. óra
Csendos Szentmise
7. óra
oagyar ónekekke1.
Hivok áldozása.
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9. óra

mise. A Szentmisét Dr. László
István Püspök Ur Apostoli Vizitátor
pontifikálja. Evangéliumkor a Püspök
Ur röviden szól a magyar szivekhez.
Szentmise végén Páter Varga László S.J.
leUWeni egyetemi tanár mond szent beszédet~ utána Hyrenus majd a Püspök Ur kivonulása a templomból.
Főpapi

D. u. 3. óra. Magyar akadémia.
P. Őry Miklós S.J. innsbrucki egyetomi
tanár Máriacell és a magyarság és Lakos
Endre Kereszténység és nomzetiség elő
adása mellett ennek programmját a magyar
ginnáziunok ifjusága szolgáltatja. Magya
énok, tánc, ballada.
1/2 9 óra. Gyertyás körmenet. Az esti körmenetben

már sok külföldi is résztvesz. Ez az ünnepi hét főünnepének előostéje külföldi
egyházi méltóségok, diplomaták, részvételével. Iiindnyájukat érdokoIni fogJák a
bujdosó bucsujáró magyarok. 'Ezért aki
csak tohoti e körmenet on maradjon ott,
hogy magyar viseletben magyar zászlók
alatt , magyar énekkel képvisoljük a magyarságot.
"Nláriát dicsérni hivok jöjjetek!"

-.-.-.Az Unio Cleri Hungarici céljaira amellékol
csekken hálás köszönettel veszünk önkéntos
adományokat.
+ + + + + + +
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VAsÁRN1~I LEVÉL kéthetenként jelenik meg.

A V.L. utján a

következő

folyóiratok ren-

delhetök meg :
KATOLI~űS SZm~L~
A külföldön élő katolikus
magyarság folyoirata. Évi előfizetés S 20.-+
porto.
k SZIV Katclikus hitbuzgalmi folyoirat.
Egyes szám ára S 1.50+ porto. Tömegrendolésnél portomentes.
li

SZIV NllPTÁt 1958-ra elő lohot jegyezni.

V.L. utján a következő fJJOND\IDS könyvek
be;
~lmGlkedések.ktv
Prohászka;
s 78.Dallos g
Imádkozzatok ~'
S 50.sz.üz j"iária
fv
Eihályi;
S 34.Cs. Szabó;
Irgalom
ktv
S 70...t.cntologia
11
S 98.-"
Török
Kököjszi és Bobojsza
S 28.Zathuroczky.. Az uton végig kell
menni. Rogény
S 48.lIIiskolczy
lIIagY?vr TÖrténelem ktv
S 70.-KOSSUTH KLJJÖ:
J''lagyar Történelem
2 1/2 ~
Dr,Kovács Jenő Lagerseolsorger TR~ISKIRCHEN~
Wagner-Krisztus katonái
Jongen-A szirakuzai Madonna
Bangha-Jellenmrajzok.
ft

szerozhetők

MAGYAR EL~ -BrüssGI~Kisjókai.A Gyertyának
égni kell.Rogény
60 bfr.
Csaba István; Az elsülyesztett háboru S 30.Vasárnapi Levél.Eigentümer~HGrausgeber9
Drucker und fűl' den Inhalt verantwortlicher
P.Dittrich Imre C.op. KLAG~\FURT
Auor v.Wülsbachsir 15. Tel.28-29
Karnt en-ims tria-:3uropa.

