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Kiadja a gyönt:aösi felső· és alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ára 1 O fill. , . Egész évre 
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Miért kell a Tudósitó ? 
Mielött e kérd~sre felelnénk, hadd mondjunk n~hány azót a 

Fajtó töriéneléről Al ujságirodahm kezdetben csak hitek kOzl~
sére szori · kozott. Ilyen volt az olasz Notizit Sedtie Velencében 
1566 ban. Az els5 napihipJt az angolok inditolták 1702-ben. NA· 

·l unk 1705 ben ielent meg a! elsO ujság E~zterházy Antal sze r·· 
kesztésében. A mai értelemben vett ujs~girás csak az 1840-es 
években lendUlt fel. 

A sajtó nagyfontosságu szerepét csakhamar észrevette a 
kapildiizmus ~ messzernenö anyagi ttmogatással azt elég korán 
szolgálatába állította. Késöbb kormányok, pártok, szervez2tek 
egyaráut arra törekedtek, hogy sajtó álljon rendelkez6sükre. Mert 
az élet hamar bebizonyi!olta, hogy a sajtó a Jegnagyobb hatalom. 

Sajnos e téren mi katolikusok későn ébredtOnk. Nehéz volt 
már a hiányt akkor pó•oJni, amikor az ujs~girás a vaflási kOzOnyt, 
söt vallástalanságot és az erki'lcsi lazaságot szolgálta. 

Nálunk katolikus irányu napilap csak 1860 ban jelent meg 
"Idők tanui 1" eimen. Hogy mcnnyire hiányzott a karolikus sajt ó, 
mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ennek a lapnak elsO szá
mát nem katolikus egyet~mi hallgatók nyilvánosan elégett~k. Ezt 
meg merték tenni abban az országban. me1ynek nagy többsége · 
katolikusr Igaza van X Pius pápának, aki azt mondta: .. A ka!o· 
liku~ok hiibJ épitenek templomokat s iskolákat, hiába állitanak 
oltárokat, ha rnindezeknek védelmében nem ggndoskodnak erős 

é' ellerjedt sajtóról." 
Hála lstennek ma már elée erös sajtónk van. Azért még ma 

is minduntalan kénytelenek vagyunk tapasztalni, hogy nap nap 
után ar cpiritó módor1 gázolnak bele hittételeink be, erkölcsi törvt
nyeinkbe, legszentebb érzéseinkbe. Telzik ezt olyanok, akiknek 



halvAny fogalm uk sincs a keresztény t a n ok nsszefUggö eRészériSI 
és léleknemesilO nevelő értél:éröl. Ennél m~~ narzyohb hiba, hogy 
a nem katolikus saj!ó döbbenetes S7.ótlanság~a1 agyonhallgatja a 
katolikus élet le~értékesebb m~gnyilvánul~sait, társadalmi moz
galmait. Akárhányszor jerikói lát mát csapnak hUS7.8drantzu jelen
téktelen egyének körOI, ugyanakkor nem vesznek tudomást a ka
tolikus világnak országokra kiterjedő JendOletes megmo7du1ásair61, 
kUzdelméről. Nincs Jélekölöbb kritika, mint az agyonhallg~tást Saj· 
nos társadalmon!( nagy része, mert nem veszi észre a direkt tá· 
madást, még mindég hisz ennek a kizárólag anyagvilágot S701· 
gáló bérenc sajtónak. Ezért van sznkség Tud~sitóra. 

A Tudósitö feladata, hogy a befolyásolhat~tlan katolikus vi
lágnézet bAtor szószólója, kritikusa ~s irányitója leJZyrn. FeladRia, 

· hogy a nem katolikus napisajtó mula~zfásaH, hibáit le~ttlábh a 
plebánia terUJetén élő hivek elött korrigálja és pótolja. Feladata, 
hogy a katolikus hiveket az öket érdeklő közös Ogyekr61 tájé· 
koztassa. 

Nem célja, hogy Ozletté fajuljon, nem célja, hogy garast 
hajszol jon, nem célja, hogy báJ mi!yen párinak szolgálatáb3 álljon. 
még távolról sem célja, hogy f·~lekezeti pártoskod'lssal másoknak 
lelki nyugalmcit felzakla"sa. ~~eki csak r~y a cP.Ija: Kriszlus orszá
gáért dolgozn-i. kUzdeni; l<ri~z!us orsz6ga iránt az érdcklödést mA
sokban is felébresztenL mert vagy Kriszlus fog uraikodni a lel
keken, ki azt mondta: szeresd L-ten t és felebuátodat. vagy a sátán. 
kinek nem ;.ell sem lsten, sem feleb:;rflt! Ennek a Kdsztusnak 
győzelméért kUzd a Kat. TudógUó. Ezért bt·bocsáta!\f kérOnk min
den családba, Krisztus kös .. l)ntés~vel jllvi.Jn!< hozzátok: 

,.PcJx huic domui". Béke e hJznak é'i min ~cn benne !akó
nak l Egyet kérünk tőletek: fogadH!ok a K:.jtol!kus Tudó~itó~ leg
alább csak századrész akkora szercif:'t!e!, amilycnnd rni kopog
tatunk ajtailokon, sziveteken. 

Mindenszentek •• unnepe: nov. 1. 
Ennek az ünnepnek törknete vissza nyu 1ik fgészen az egy

hlztöaténelem kezdetéig, az Uldnzések idejé,g. Ekkor ugyanis a 
keresztények irásba foglalták eifögo~t. megkino1.ntt hittestvéreik 

'· 

v~rtanuségának törlénetét és ei~Uid:ék m~s t.'gyh<~zköz.·,égeknek, 
hogy a vértanuk s1envedéséböl azok is eröt é~ b~tors~got ment· 
1enek, ha Oket is hasonló rnegpróháltatá~ok érnek· M1kor atUián 
Phokas eaáarir egy po&á.ny templomot IV. B nifác pápának ado-



mányozott, a pápa azt Sz il z Mária és az lhszea v~rtanuk tisz
teletére templornmá avatta. 

Késöbb pedig (731- ben) lll. Gergely pápa a szt. Péfer ba
; ilikában !dpo!nát létesilett a1. "összes vértar;uk, hi!vallók és a vi
lr\g mindtn lá ján nyu~vó iv.a7;•k tiszhIt-tére" Mir denszentek 
iinnpc ezzel teljesen kifejlődött. Ürömünnep ez. Azoknak a napja, 
akik már mrgszabadullak a földi élet ezer kisértéseitől és az 
örök bo'dogság bo'dog birtokosai. Azo~nak a napja, akik nem 
sírnak, nem nélkillöznck, nem szenvednek, nem gyötrödnek többé, 
mer: osztalyrészUk lett a soha ei nem muló öröm és boldogság. 
Istenem, micsoda váltolás ! lit siralom völgye volt a tanyájuk, ott 
a csillagos ég a hazájuk. ltt lalán jaj szó és panasz volt énekük 

l 

ott az angyalok fönséges énekéhez csatlakozik hangjuk, mel} nek 
áilandó rcfjénie ebben a szóban cseneiül ki: rofdogok, boldogok! 
Itt baj, betegség, bánat, csaiódás és ezer kisértés huzta Oket 
bünbe, sár ba föld porába, de kUzdl\ttek emberfil s most minden
~rt kárp~tolva vannak. 1\t\ert a menyország azt jelenti hogy min
den, ami fzép, jó, kedves, ami lelkiismeretfurdalás nélküli örö
met és holdogságot okoz itt a földön, azt mind birom a menyor
szágban. A m(:nyország csupa élet. A földön is, ha valakire azt 
mondjuk, hogy "olyan mint az éllet" az eröt, egészséget, örömet. 
boldogságat jelen•. A bo'dog letkeknek sorsa a legtökéletesebb 
élet. Ott minden ember csup:: dal, csupa sziv, csupa öröm, csupa 
jóság, ragyo~ó szempár, mo;;nlygó nFlpSttgaras arc, kinek boldog
ságtól mu1.sika! a lelke, derus a homloka, mert a lelkiismeret bé
kéje, é'Z ls:rn szeretclének csó~j'i sugárzik róla. 

Hiába cr61ködünk, a met1yot szágot elképzelni nem tudjuk. 
Még a földi boldogságról is hiányos fog~lmaink vannak, hogy 
tudnánk akkor az égi boldogségot elképzelni! Amint tekin
tetUnk cld!(ad és e:vesL a nagy meE~szeségben, mikor a tril
lázva ég ft! lé cmeikedö pacr;irl~~t követ jük, épen ugy elakad fá
r adt :t~pz~letün!< mikor az é.~b~n h lnoló m~nyei bo!do~ságig akar 
c:1~elkedni, (!ddig a holdog~.':gi~ .. Llmeiyröl Sz!. Pál azt írja: szem 
nem lá:ta llil ilt:m halio!l:l, emberi szivbe még fel nem hatolt, .. 

A1.. tidvöt.ültek bdldogság:lt tehát el nem képzelhetjük, csak 
egyet ludunk : tudjuk és hi~szUk, hogy nem feledkeznek meg 
rtliunk, mint ahogy nem feledkezhetik meg anya a eyermekér~l. 
te:)tvér a te~tvérröl. gyermek a s·tiilőröl, tudjuk éi hisszük, hogy 
!!;tennél k\.izben járnak értttllnk, azért e napon kOlOnösen erOs 
hittel és bizölommal imádkOZi u:!k: 

lstl.!nnek mir~den szentci könyörögjetek érettünk! 
.. - . -· - - - ·- .. - . -- .... -- - - - ... -· -- -- .. 

Adjatok' adjatok, amit lsten adott! 



Halottak napja nov. 2 
Isten országa három nagy o~ztályból áll ide tartoznak 1.) 

a dicsőült lelkek, kik a r11en ynr~zÁgban vannak, ez a dicsöségrs 
anyaszentegyház; 2.) a FO!dön élő kU1.dö emberek, ez a kOz
dö anyaszen!egyl1áz és vé~iil 3.) a tisztító helyen szenvedö 
lelkek, ez a szenvcdö anyaszcn!egyház. 

Amikor igy imádkozun!< : ..,his·-:em a szeutek egyességét• ez 
azt jelenti, hogy a dicsöségc(: anyaszentegyház tagjai ls~ennél k{)z 
benjárhatnak a kiizdő any< ~_,:en!eg) ház tagjaiért, a küzdö an}·a
szentegyház, vagyis a földön él6 l'mbcrek közbenjrhhatnak J tisl
titókelyen szenvedö lelkekért. - Az elkárh0zott~k nem íarlo.~n:1k 
Isten országához, azért rajtuk már senki, rnég- lsten sem segithet. 

Halottainkon Sf'githelünk. Ezért megyfink ki Ha'o'tak-esléjén 
a temetőbe, hegy sziviinkben részvéttel, lelktinkben az imád5ág 
alamizsnájával gyujt~ul< meg az emlékezés gyertyáját azoknak a 
sírján, akik talán 1-~ngoló karjukat kitárva ki íltj3k felénk : könyö· 
rtiljetek rajrunk ! Ki tudna itt részv~t n~ikül ktmény szivvel to
vább menni? Hiszen B k~s gyertva egyet lobban és vége . 
A i ö v ö é v b~ ll t a l á n n~ ·" r ·: m í s ! : u (l l~ h: Ic tt fo~ r. a k g y e r t y á t g y u j· 
taní. H'Ji ? merre ? ld tudj~ '? Fngnak e értPm in ;1dkozni ? Azt 
sern tudom .... Azén mo;t mintha csak a Sélj-'lt lelki iL.lvössé
gemért rettegnék, mir!hf.i- c:: :k ;:aját jövőmért aggódnél<, i1szinte 
szivvel, Istentkétc) !érciep!ö é.:l.iZrttlt'il mondom : 

"Adj Uram i)r;·,k n~ U}~C,d2J m:.t t1 me~lwlt Íl'vr·lq,ek 

Cs az örök vi!ágl)-.:~[lg f~~·n';" .. skediék !lekd•." 

Halottak napj;ln a ré!.!i idöl.:bcn mtl!dt:ll pap kél llliSéi mon

dott, Sp1nyo:ország b:m h.h!Pa 1• XV. Benedtk páp:1 a v i 11~ h :\hor u 
alatt ál egész világra kikrjeSi\··tte é!ZI az engtdn,rny!. lwgy Ha
lottak njpj~n mind··rt rJP h:hom ~zentmisél Ol':ndha~~on es pe
dig al elsöt bemut:•,ia bár~i~r~, é.i mt'is~·dtk·.t !E r~;;;1c' e;hunyt hí· 
vtkéit kötclr.~ f:.:lr.j;in!ani, r-t '1 r ·;adikdt a pf!p 1 ~"1hh'k :id. 

Lcgalíbb l!Jioqa ~ n -pi til 11:' fe:edki..!lZLi!il< 111f'f~ a::okról gem, 

ak ik n t' l< n i n c o; e n v i d g o> si r J u k , 1< i k n ek n e rn g ) u (m a k g y e r1 y á t, 
kiknek m('g rt tirj~'t scm 111d1 k, hol. mnre vt1n. N~ feledkenUnk 
m c g a :>z c/..! é n y h é:il. i n k v ~:d :' ' t r c 1 >r n u h u n y i h 1) "' 1 ll dl o t t a l< r ó l ld k • 
nek a k!~gyellcn h ~i hur u i·· mt:' el! e n h eiytn, id. gc n fill d he n, r r d ök 
mélyén, tenger ülén, perzs•·!ö "i Ja lag ban, vagy az örökCis ho fa
gyos leple alatt kt·slitett nyil:;! •. ·:'l ht:l~·t!t. 

"Nem ball meg az nekünk, nem is bal mög soba, 
Kit már régen fed a penészes sir moba.'' 
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.. ,Nincs Emberem'' 
Kíiszl'lhön a tél - j~lj n ~~~~gényeknck ! Megkezdödik az ö 

téli spot q uk : í~ h ség és V(tC()J:!ás. 
Van az irgRlmassa~nak cey ig(·n kénveltnes módja, amely

nél se a meleg kályha m(~gül n~m :--10kséges kibujni. se a Jeg
csekélyebbről 1~ lemon{hni. Q;y irgalom ez, amely csak a hasz
navehetellen holmij.~tól vfl'ik OH'f;, c'ak a fölöslegeset adja 
(ha u~ van ?), dP kr11noly á :doza!f,t nem i-~111er. Pedi~ Krisztus 
Ut u nk nem ~·én ·,o~lem ben v ~·d tolt m;·g m i n~et, nem názáreti fekhe
iy~n s;~.unnyadu,vn, h~nern v'~res v:i lai, sl:!hes testtel, föltépett 
kCut·l 0s lll!'gPyitott szivv•·i. 

·Sok a jr11ékonyki)Já~ - dl' val6lli mc:legség mégse támad 
i.;örüiöttlink s a nyomorgók ~"iv{:ben. Miért? Hiányzik a szemé· 
lyes áldozat. Ha azt a~<Hjuk, hoiy nu·le~ legyen, el kell égnie 
Vdlaminek. Mit átdozz:1k? N\iigadat. Havonkint egy-egy félnapi 
kényelmedet, - ()nlet!en f,1r .. id ~~i god it a Slel!ényekért. Negyven 
áldo.~ato~ lll h·')lgy Uyüngyi>s igaz g\ ö·1::yei, évek óta nem röstel
lenek hhah/ti gyüj!t'lli a ~;zegt:.lyekn~k alamizsnát. Ez aztán sze
mélyes áldozat - ez m~.·l-:-git! J~lU' tuJ erröl! Csak még husz 
ilyen járó· kelő angyai ha akad na! D:.! hal laknak ezek ? melyik 
utr.abar.? m?lyik házban? csak tudnnm I 

"Nincs emberem!" - Sl.haji fi~l a szegényügyi megbizott, 
a mezitláhasok ezred ·se, az evcWL''~:iu!l1Í beteg sóhaj~val és ime 
iti is nwgUti a dobot N 1g·:' u· i: Z, l udom, mig a tompa hang 
emberi fUiekhez érkez1k, még nah}')bb. mig a :,zivekhez talál. 

Munkán íeh~t, kldve·· L~i~k ! Hii van jó szivt:d segiteni a 
havi sn·geny'!l,uniz:~n~ g~ üj:é~:€-ben. je'e11!kt:•zél vaiamelyik dél
után a Fercnct!s Kolostor be. n. 

Ki ft!lelös a gyermehért ? 
A szcptembet i budapL:sti ~.a:o'i~ us nagy g~ ülésen sok szép 

beszéd hangzott el a g~·ermdnö! és a családról, Azt mindenki 
tudja, hogy a gyermek jövfjél a cs:~ládhan alakitják ki. Felvető· 

dik a kérdés, hogy ki a felelős azért a sok rossz utra tévedt gyer
mekért, ::kik már kif-korul<ban lJ:r6:jg elé kerülnek? Hallgassuk 
meg e kérdéshef1 mi: tTJPnd í' n·nJ."i; t1iró: 

- Itt minJcn a gverm~k kih(il 'nn~:og fi ha vé!kcsek és bíí· 
nö:zök, Cl~rt mr}~ nem ök ~1 f·.~l·.lr}sek. il n:·rna felbujtó az egye-
netlen családi élet, ;.z crkülc~ i érzék nél l\ Ui i apa és a felelösség
érzernélkUii anya ... 

Ezeket a su:} os szavakat fcit!lüsségUk teljes tudatában, év
tizedes közvetlen tapasztala 1uk alapján mondják a rendöri gyer· 



makbiróaág vezetO. Végtelen s zeretet árad a szavuk ból, dc szigo
ruak és kemény szóval tOrnek pálc4t az apró gangszterek és láp
virágok tette fölött. Nap-nap u!an szemben állnak a hlinözö gyer
mekek, mint rendőr a vétkessel. mínt biró a bUnössel, de min
denek fölött mint apa a gyermekével. Minden nap átlag harminc 
megtévedt gyermek lépi át a birós~g kUszöbét. Zoko~ó anyák 
nap· nap után állnak meg itt az iráasztalunk el ö ft - mondja 
Borsiczky kapitány - és védelmet kérnek tiHiink a gyermekLikkel 
szemben, Az apa erkölcstelen élctet él, az anya kétségbeesésében 
nem talál más módot, hogy lezülött gyermeke meg me n tésére siessen. 
Idehozzák a kis bUnöst, ki csavarog, lop, Az adatok felvételénél már 
nem is kell kérdeznem: törvényes házalis ··g ban éinek-t>? Az er· 
kölcsi, de kUiönösen valláserkölcsi alapon álló család gyermeke 
olyan ritka ezen a helyen, mint a fehér holló, ahol az apa és 
az anya vallásos nevelésben részesiti gyermaké1 , az ~oha nem té
ved le arra az utra, amelyen min~runk egy esz.tendöben 6500 
megtépett lelkU gyermek kóborol kegyetlen c~!ok felé. 

Olvasóink figyelmébe, 
Felhivjuk kedves olvasóink szives figyeimét a Katolikus Tu

dósitóra, melynek Hovemberi és decemberi számát minden kato
likus családhoz eljuttatjuk'. Ha vaiaki tévedésböJ kimaradt volna, 
kérjUk jelentse c mét a p!ebániai hivatalban. 

A novemberi és decemberi számot mufatvá11yszámnak küld
jük, Mivel azonban a nyomdai ~;ültség évenkint igen nagy ossz· 
szegre r ug, azért ugy határoztunk, hogy 1935. január l-től szá
mitva évi l pengö döfizetési díjat fogunk kérni olvasóinktól. Ki 
fogjuk ktlldeni megbizo:tainlu!t, a kiknek jogu l( lesz az előfizetési 
dijat összes~edni, Nehogy azonb.;n valaki ezzel visszaélhessen, fi .. 
gyelmeztetjük a kedves hi~eket, hogy csak a Szt. Bertalan ple
bánia pecsétjével ellátoH könyvvel rendelkezöknek van joguk a 
pénz bes~edésére. 

Tekintettel arra, hogy a Tudósitó ponto.s tájékoztatást ad 
városunk egyházi életéről, istntiszteleti sorrendjéröl, körmenetek 
és Onnepekröl, azonkivUI b~számol az egyesületek életéről továbbá 
a szDlöket érdek l ö iskolai hirekrö 1 és mindarról, ami a katolikus 
hitélettel bármiképen összeUJggésbera van, szeretettel kérjtik a ked
ves hiveket, hogy már csak saját érdekükben is fogadják szive
sen a Tudősitót és ne vonják mtg töle azt a nagyon szerény 
dnyagi támogatást, amit tisztán c&ak a felmerUlö költségek fede. 
~ésére V82Vttnk kéllVkiCHt:k ké! lll. 
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Visszapillantás a "Napközi Otthon" 
mu •• kXdé e' . 'S re. 

Mnst ole tó ber 15 -en, a z ö~z1 csözés zuhatagja daoira ben
sőséges ki~ ünnepel y f,JJyt Ir. a "Sze ot Vince Otthonban• 

Ennek a1 :.:;::v:,l.<:rU náznak ki·~ ajlaja egész nyáron át apró 
gyer:nekek sor~' el.:-1tt ny1:ík f!H'!~ Uyö;l'{yös város áldozatkéazsé. 
gébö!, akiknek vithm csapa!? (H Irgalmas Nővérek és Karitász. 
hölg~·ek ~ondoú1sa ai~tt vannak és most a"Zttró Unnepre" gyU
lekeztek ns!-ize. 

Hnmadfélévcs kortól hat éves korig való gyermekek ezek, 
kiknelc szülei t 1vasziói őszi~~ kenyE':rkercsö mukánban izzadnak, 
és boldog megnyugvás·~al hozzák vagy kUldik kicsinyeiket az Ott
honba, hol f,)g!aikoztatás és Pték közben sok jó szokásra, Ugyes
ségre é::; egymás iránti sze.retetre nevelödnek. 

A napok egyformf,n és jól teln~k és nem számolnak vele, 
hogy már od.J a u~·ár, bdcjdzödtek az őszi munkák, és bezáró
dik a Napközi Otthon. Ök c;·ak azt tudj(\k, hogy "ZáróUnnepély" 
lesz. Altkor a szob~h·~n a f{cdves Nt)vér mozi eidadást tart, 
ozsonnára a tejec~kéhez tésztát h;;~ pnak, alma is lesz és minden 
g}·erm~knek 'di !i~ n kis c so !THi!! b:~ n "cukorka" is lesz, 

És ez örömre der i li öket, •• cs p:ci szivLlk csak a azere· 
tetet érti, a holnapuh il~: i való aggod~lmat nem. Hála Istennek.! 

E:s okt. 15-én felvi: rád t a n ;j gy nap. Esőfelhők az égen, -
korán alkonyodik, a zuhogó esö miatt alig jöttek el vendégeink, 
de a zsibon~ó kis csapat, bo dogcm ujjong a vetitett képek elOtt, 
és vidáman helyezkednek el a ki~ asztalok ·körül, hol május 15 ·től 
máig, a naponta 45-55 számb!ln megjelenö kis csapatnak: 5209 
ebédet osztottunk ki. 

Minderki sor és rend szerint elfoglalja helyét és élvezik a 
szeretet·adomán}át, aminek l·:tása ugy a jelenlevő szOI{)ket, mint 
a Kedves Növ~rekt!t é:; 1\aritász-H·1i~yeket boldoggá teszi 
--- Ozsonna végén elismeréss~l jelenti ki az egyik apróság, 

hogy : ugye Kedves Növér e:! volt a zár6Unnepély, mert most 
mozi is volt, meg sU:ernéuy és almr1 is volt. l Ez az ö idösz4mi
tasu k záróköve. 

Ezután m ír csak ritkán ialálkoznak a Kedves NOvérrel, de 
azért vannak közlUk olyanok, akik felkeresik öket ezután is, mert 
a nyáron tak a ré kassági persely t nyitott ~zámukra, amibe elhozzák 
fillérjeiket, hogy azt H Ked ves N övé r a jézuskához juttassa és 
majd kárácsonyra "b;,tbát" kérnek érte. 

A kis sztvek vágyainak ~ ül<~nbozö fonalai futnak össze a 
Kedves N.~·vér kezében, 3m: mindc r: ll' kintetben hathatós közben
árónak b:zonyu'. nu.: rt m:tr láttu,<. hogy az angyal~ák készitik a 
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v•rva-várt babit. Van összeköttetés most is a csaiád és a "Nap
közi Otthon" közölt a gyermekszíveken át. A vallásos szellem, a 
rend-és tisztaságszeretet erényvirágait Igy ültetjük át, és öri7zOk 
bennük távolról addig is mig a jövő tavasszal ismét megnyilik 
számukra a bezáródó ajtaja a ,,Szent Vince otthonnak"! Tthát 
a viszontlátásra ! 
~~~~~~~~~~--~--~~------~-- .~------~-----~ 
~: : •. : :: : :: :: ~: :~ : ~ ·: :: : ·.• •: ~ .. : . .. . - . - . .. - .. . . - ............ ..;. . . . . . . . 

HIR EK 
Egyházközségünk közös tan;\csa szept. 19 én tarto!t gyülést, m~lyen 

folyó iskolaUgyeket és főtiszt. Guba P. inditványára a Ka!, Tudósiló 
me~inditásának sz Oks~gességét tár~yalfa. L t-tár gy a :ta l ott a polgári- és 
felsőmezőgazdasági iskola 1935 évi kö!ts~gvrté~e. Az fgy há1.kö1-

ség öröm me l veszi tudomá~ul. hog~· az i sk u! a jóformán az i'tsz
szes adósságát kitizetle s igy ki~zeledik a ~:zanálás teljes hefeje· 
zése felé, 

Ezután a Szt. B~rtalan egyházk?~zség tiiilott tan~csülé:;t, 

melyen elhatározták, hogy a Hangya szövetl<czet i ulajdonát képez ö 
ház árverésénél az egyházH\zs€g komoly Vt"vóként fog jelentkezni. 

A vételárat részint kölcst'ln, részint aLhkozás u'j:in fogjak 
megszerezni. 

A következő gyülés már d kö.~adakozás örvendetes tredmé
nyéröl számol be Az ad::ik:::>:~ók n ·vtít egyik követkeLő st.ántunk
ban fogjuk közölni. E helyen csak ar~nyit, hogy az egyházközség 
hálás kösz6netet mond mindazoknak, kik nemcsak szóval, hanem 
tetlel. anyagi áldozattal is megmutatUk egyházuk iránti hüségüket. 
lsten fizesse meg nemess1ivü adom:lnyaikat. 

A tárgyhoz hozzászóltak: Nigrinyi Ferenc, Pdjkol-l Lajo~, 
Szargalmatos jános, dr. Libisch l<itro!y, Szabó jagó, Varga Mik
lós, dr. Hakker Béla, dr. Kossa L3jos, Stiller Kálmán, Bobov
niczky Gyula, Thököly Imre. 

Adomány a Szt Bertalan plcbánia szegénysorsu iskolásg}ermekeinek 
hiltankönyvek beszerzésére Sebestyén jános és felesége Bardóczi 
Etelka 80 pengöt adományozott. A szegények hálája é!! imádsága 
száll az Ég Urához a jótevő hátasp.lrért, l<ik már többször tanu
jelét adták nemes emberszeretetnknck. - A Szt. Antal perselyből 
ez évben is 40 pengő jutott a szegény gyermekeknek könyvekre, 
akik a Szt. Antal kenyerére adakozókért imádkoznak. A st·g~lye
ket arányosan oszto :tuk el a Pl eh 1nia tertiletén müködő c lern i is

tyiAk kozott. - Istenben boldogult özv. K:tssits Antalné 50 pen-



g6t haayott a szegényeknek. Az ezévi első kenyérosztásnál adjuk 
a szegényeknek a nemes adományt, kik az elhunytban a város 
jótevöjét látták s lelke üdvéért imát küldenek btenhez. 

1934. okt. 28· i ki orgonaszentelés rendje. Okt. 27- én, 
szembalon délben a város po'~ármestere hivatalosan átveszi az 
uj orgonát a Ricger gyártói. Eten az átvételen egy hivatalos 
szakbizottság jeleni'c meg, amely hivatva van arra, hogy megálla
pilsa, menny•ben teljesitette az orgonagyár a várossal kötött szer
lödési kötelezettségét. 

Ugyanaznap este (valószinü 7 óra tájban) szeniséges kör
menet lesz, Ma j d ezután a nyilvánosság kizárásá. al, megtörténik 
a Schubert mise föpróbáj1. 28 án d.e. 9 órakor elkezdc5dik az or· 
gonaszentelési szertartás. A1. Érsek urat és kiséretél ünnepélyes 
Ecce sacerdos-sal fogadja a kóruson elhelyezkedett énekkar. A 
szenielés mcgWrténle u'án teljes pomp~j.1ban megszólal az uj or. 
gon a. El ö sz )r Pátzay jános játszik rajta egy Bach praeludiumot. 
A szentelési szertartás alatt a Föegyházi Énekkar szerepel. 

Pontban fél l O órakor kezdetét veszi a fO papi szent misr. 
A Katolikus Énekkarból az l paros Dalkörb~l, a Föegyh4zi Ének
karból és a Gyöngyösi Zenekedvelék Egyesületének Zenekarából 
alakult együ~tes clöadja Schubeat vilflghirü G dur miséjét. Vezé
nyel Pátzay jános karnagy. Orgonál Szalay Lajos az egri Székes
egyház orgonistája. Magánszólamokr!t éneklik: Pálffy Mária, a kir. 
Operaház müv~sznöje, Málly Gyözö, a kir. Operaház müvésze és 
dr. Sándor István operaénekes. A Schubert mise belanitásánál 
közremüködtek Baráth Árpád, Körö~í jános és Tomils György 
karnagyok. 

Délután 5 órai kezdettel orgonahangverseny lesz. Orgonál 
Wehner Géza, a Zenemüvészeti Főiskola tanára, énekelnek Pálffy 
Mária, Málly Gyöz<\ dr. Sándor István. HegedOszámot ad elO 
De5eö Ella hegedütanárnö. 

A délelötti programroot a rádió is közvetiti. ... 
A délutáni orgonahangversenyre csak belépOdijjal lehet be

menni; éspedig azért kel! belépődíjat szedni, me rt ugy a szente
lésen, mint a délutáni hangversenyen kb. nyolc pesti mUvész sze
repe!, akiknek utiköltségeit oda-vissa fizetni, azonkivül a pesti 
templomokban elvenitett honoráriumaikért kárpótlást kell nyuj· 
tan i, továbbá plakát-, mus~rn}omatás és az egyéb apró ezerféle 
kiadást másként lehetellen fedezni. A zenekarban is több kise
gítő pesti muzsikus fog játszani. Nem üzletn~l van tehát szó, 
mint egyesek helytelenül felfogják, hanem arról, hogy akik ezt a 
szép eeyházi ének- éi zenemUvészetet élvezni akarják, uay illik, 

·-~~- ,.. -- -~ 
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hogy a kl\ttségek fedtzéaéhez is hJuáj~tutjan ik. E·{y·~hk~nt eten 
csak azok a világtól elmaradottak ak8dhatnak fent. akik m~g nf'm 
voltak tul Gyöngyös határán, mert ez az egész vitágon mindr~n 
nagyobb városban igy van. 

Egyesületi és lsko'ai h;re1<. 4 ~n vasírn1p d e. fél 
11 órakor a Feisöváro-;i Ifj. EgvesUlt>t diszgvillésl Uut véj.L')szPn!j'· 
Sd. Imre herceg ti~zteletére. Este baráf~ágos ü~~zejnvet~l. 

D.e. 9 órakor Felsővárosi lskolil Sziv~árd~jának gyülése. 
D.u 4 órakor Mária Leányok gyUiése a F~~jtirváryné Intézetben. 
6 án kedden az A, c~t. s~jtósnd<OS:J.tálya g~Ulése i:IZ :JISÓ-

városi plehánián. 
3., 14. és 3J An felsömezögazd:iszok t'v\ária kongregációj:t 

gy81,st tart. 
10. és 24-én r kat. fiu po1g. isk. Szivgárdája JZYOiést tart. 
13-án d. u. fél 6-kor Emerikána gyülése a Kat. Legényegvletben. 
ti-én d.u. 5-kor Karitász-tea a Mária Valéria Intézetben. 

Rózsás hangulatban Rózsaszentmártonban. A Knt. Le
gényegylct ifjusága az összetariás ápolására társas kirándu'ást 
rendezett Rózsaszentmártonba. 10 órakor teljes számban részt 
vettUnk a szentmisén, melyen Tomits Oynrgy szép h~·gedüjátékkal 
gyönyörködtette a hiveket, kik zsufolásig rne~tt)llö!ték a templo
mot, Ezután kimentUnk a Nagyvölgybe. Itt volt az ebéd, A 
vOI&y pizsitos ölén kifogástalanul jú étvággyal fogyasztottuk a 
fOtisztelendö Tóth Balázs plebános ur dirigálása mi!llett készült 
gulyáslevest. Utina fél 7-ig vig hangulatban nőtaszéval pincéket 
látogattunk. Igazán páratlan vendégszeretetlel foa Jtak bennünket 
a rózsaszentmártoni gazdák. Amit mi ugy igyekezUink viszonozni, 
hogy minden kupa bort nótával kös1öntünk mPg Sok volt a bo
ruk, de nekünk több volt az önuralmunk és mint illik, rózsás 
hangulatban voltunk: de egyetlenegy sem fel~dkezett meg közöt. 
tUnk legényegyJeti ifjusáyot jellemző illemszabályról. - mulass 
vigan, de szépen. A szép nap kellemes emlékeiért itt is szeretet· 
tel kOszOntjOk a f0tisztelend<'5 pléb~nos urat és vendégözeretö 
hiveit. 

A Katetikus Legényegylet nov. 25 én fogja tartani hagyo
manyos Katalin-mulatságát. Az est programmja a "Hamburgi 
menyaaszony" c. operett, utána tánc reggelig. 

A gimnizlam Igazgatősiga szives tudornására hozza a 
kedve• szülöknek, hogy a tanári testület tagjai részint a 
keddi, részint a csütörtöki napokon szivesen állanak a ~yer· 
mekeik ü~yéhen ~rdeklödó iz~lök rend~lkczésére. Ezáltal az 
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lJ%az~atósá.Q se~itsé~ére akar lenni a szülőknek, hogy felesle· 
)1csen ne fáradjanak, mert ~zek~n a napokon biztosan talál
ják az il!etö tanftr urakat. 

l<ö·lp. isk. nov. 4-én (vasárnap) d.u. 5 órakor az Orszá
~os Köze~észségÜf!Yi Intézet fővédönője, Steller Mária, elnök
nö Budapestről, közP.gészségügyi előadást fog tartani. 

Nov. 11-én (vasárnap) d u. 5 órakor a ~zociális Testvé
rek Társasága Emlékező. eitet rendez. Az ünnepi szónok S, 
Baláz~ B.:nedikta, a Szentlélek Szövetség ügyvezetője Buda
pestről. Záróheszédet tart Magnin Adorján prépost- blebános. 

Nov. hóban a Szivgárda csoport J;'!yülést fo~ tartani, 
~\egkezdődnE>k a mestld~lutánok az Ifj. Vöröskereszt 

rendezésében. 
A legkölelehbi szülöi ~rtek~zlet december hóban lesz. 
A feriűző hajbete~ek száma a szakszerü orvosi kezelés 

által csaknem megszüntnek mondható. Mindössze 3 tanuló 
van kitiltva - rövid időre ·- az iskolából. 

lstentiszteletek rendje a szent Bertalan plebénia temp
lomban : minden va sár· és Unnepnapon reggel 6 órakor, énekes 
szt:nt mí~e. evangélum után hirdetések, szembeszéd. 
8 órakor diákmise. Evangélium ulán szelbeszéd a gyermekeknek. 
9 órakor p1ebániai énekes m!he, Evangélium után hirdetések, 
szentbeszéd. 
ll órakor, csendes mi:-e orgonávai. 
Délután 3 ó!·akor vesp:!rás, - kere~telé~ek, esetleges temetések, 
A reggel 6, 8 és 9 órai misék alatt gyóntatás. 

Köznapokon. Reggel 6 órakor orgonás mise, azonkivül van-
nak fél 7 és O\!ftycd 8 órakor szentmisék. Minden pénteken d. u. 
3 órakor a nagyl1arang megszólal annak emlékére, hogy ezen 
napon és órában ln il meg értUnk a Világ Megváltója jézus 
Krisztus, az ls ie n f1a. --- Aki ei( kor t~rden ál va elmond 5 mia· 
tyánkot, 5 Udvöziégyet és ezt a fohászt "Imádunk Téged, Krisz
tus, és áldunk Téged, Mert Szent Kereszted által megváltottad a 
világot ! " l O évi bucsut nyer, ha minden pénteken elvé~zi s a 
szentségekhez járulva a Pápa szándékára is imádkozik, teljes bu · 
~sut nyer, s ezt ·- novemberben ajánljuk fel megholt hozzánk
tartozói:1kért. 

_;jjéci- { - -.. * -- .. 

"Légy ura akaratodnak és szolgája 
l e lk iisn~ ereted nek'' 
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lstentiszteletek rendje az a1sóvárosi ferences Plebá · 
nlal templomban 1 

Minden v J Sárnap reggel 6 órakor orgonás s1. mise sz. 
beszéddel. 
7 orakor csendes sz. mise, 
8 órakor iskolások sz. miséje orgonival. At. utolsó evangélium 
után rövid oktatás a növendékek rész~re. 
9 órakor plebániai nagymise. Első evangé:ium után s1.t. beszéddel. 
11 órakor csendes, vagy énekes sz. mi~e. 

Dé'ut.ln 3 órakor litánia. (A litániM nyári idö~zakh:ln fél 5 kor 
tanjuk) Ünnt~pnapokon ugy:maz a rtnd, mint va~.írrnpokon, 
reggel 6 órakor azl)nban a sz beszéd r.lmar-td. 

Köznapokon: 6 órakor orgonas sz. mi·,e. EzenkivUI ff~lh>t. 

7 é~ félnyolc órakor is vannak sz. misék. Mínden kedden 6 
órakor sz. mise és ájtatosság tartatik p d sz. Antal ti~zteletére; 

Minden sz om ba ton és Unnrp elötti n J pon este 6 órakor litánia. 

Sze nt Bertalan Plebánia anydldSnyvi hire i: (l 934 
szept. 20-tól okt. 20· ig) Kereszte Itek. D.:tnyi jános és Horvát 
Gizella gyermeke: józsef; Le hot ai lv\át i a gyermeke : Agnes; f~Ac 
Henrik és D any i .t\mália iker gyermeke: Ibolya és Margit; j u· 
hász Imre és juhász Anna gy.: Gabriella ; 1\is Imre é~ Kis Ju
lianna gy.: László; Györki István és Kt=rtle V1któria gy.: László 
SzaJai józsef és Fenkas Erzsébet gy. László; Juhász józsef és 
Farkas Mária gy. Erzsébet; Oelb J•'>zsef ~s Föilci juiianna gy. 
Katalin ; Bágyi György és Német Erz~~ébet gy. lv\i hál y ; Bella 
Béla és Nagy Vityik Mária gy. Bé~a; 1\\ezö Fen ne és Szalmási 
Julianna gy. László; Bardócí józsd és Turi Etei gy. Laszló; 
Pampuk Imre és Mészáros Anna gy. józsef; Hortalányi András 
Pocik julianna gy. András; Beszc Fere11C és Szabó Mária gy. 
Erzsébet; Ambrus józsef és Kocsis Erzsébe·t gy. Mária; Pal!a 
Róza gy. Tibor; Bodó Kálmán és Pap Erzsébet gy. Kálmíin; 
Nagy józsef és Losonci Rozália gy. Gilella; FUzi Lajos és SLed
mák Ilona gy. Gy ul a ; O rós j uliamn gy. Teréz ; Sulyok Valéria 
lY• Klára; Losonci Anna gy. Imre ; Géci józsef és Csépány 
Ilona gy. Ferenc ; Si pos István és Pampuk Erzsébet gy. László ; 
Bognár jános és Bágyi Ilona gy. Ilona ; Visontai jános és Varg :1 

Rozália gy. jános; Oyámbi jános és Kovács Gizella gy, Mária; 
Tóth l&tván ésforgács Rozália gy : Mária : 

Házasságot klJtDttek : BJiogh jószef és Kozma l:ona ~ 
Tóth Ferenc és Hordós Irén - Csépány Ferenc és Chilko Má
ria - Kis Lajos Tóth Anna - Sbar:u Sándor és Kovacsóczy 
Franciska - Matiz Mihály és Budai Ilona - Kovács András és 
Csesznak Mária - Bozsik István és KoviÍC8ik A n na -· Ferge 
Q~za és Méler Ilona. 
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Elhunytak. (sz. e. - Szenségekkel ellátva, sz. n. • Szent· 
ségek nélklll, k. === közkorház) Visontai jános tP-éves sz. e, 
Szalmási Oyula 6 hónapos, Hopla György k, s1. e. Honáth lm
re 32 éves tr. s~. e; Kádár j ~nos 7 éves; Tallér Ist va n szanat, 
23 év. sz. e; Vigh Imre 17 napos; Mészáros julianna k 26 éves 
sz. e. Fuk jános k. 54 é. sz. e : Címer András k. 22 éves sz. e. 
Hadven~zki Ilona fél lves; K rály Ferenc k. 20 éves, sz. e. Viele 
Ferenc k, 38 éves s '. e. Reviczki józsef ko h, 44 éves sz. e. Sán
dor Margit k, 14 éve~ sz. e. Tassi János 21 éves Sl. e, ifj Mayer 
Sindor 9 hónapos ; Juhász Erzséhet 18 D 8 pos; Bar d 'cd Lász
ló 9 lldpo.;; Kozik llo:H 12 s.~. n. Gond.:t Mária 75 éves sz. e: 
Rej.lk S1ndor 22 évcs sz; Chorvcith Mária korh. 48 év.es s~. e ; 
Bt, ros L ász l ó 25 éves sz. n. 

A Ferences Plébánia 

anyakönyvi h i r ei : ( 1934. szept. 19-töl október 
19· ig.) 

Kereszteltek : V ámos i jöz~ef ~s Sz öcs Róza gyer
:ncke : i'V\ária Nlária. - Nagy i\'liháiy és Krakóczki Te
H~.~ gyermeke ; Klára. - Nagy PclJ és Farkas Julianna 
gvermeke : János és Pál. - Ki~s István és Bodor Er
,.~;-..~bet gyermeke : Erzsébet. fd'csik J~~zsef és B-Hanyi 
M.lria gyermeke: J )zsef. Pataki Mihály és Be;:zeg ju
l1.1nna gyermeke: Kl:tra. S:tl ;mon Ignác és Ki5 Anna 
gy~rnteke : Erzsébet. Bezzeg J l nos és Forgác~ Mária 
gyermeke : Liszitt Kis~ János és Me lik Julianna gyer
nl eke : István. 

Házasságot kö~Attek : Nigy Pál és Farkas 
Ju~ianna. - Varnus Lajos és Rapi M~ritt. - iNélgy Já
no3 és K'1S3 Erzsébet. - Lehotai József és Szabó Ro
zálié'. - Gyulai Oét.a és Gandi Mária. - Oc-;ai Gyu
la és Lukács S~rolta. - ifj. f-f.nn}ák B~la é-; Popellár 
B JJbála, - Bajerli K~roly és Antal Mária. 

Meghaltak: P~c·d Jölsef 67 éves, sz. e. Vámosi 
1V\árta 1 n:1po.;; Ladik }',lsef 80 éve~ sz. e.; Ht1dosi 
Fnc!< Kornélia 85 éve~, sz. e. ; Szabö jeinos 66 éves, 
s1. n. 
R i vid i té :it! k . SL. c szents0gek kel ell á t va ; 

~z n. ~z· e n ts é g ek n t lk i il . 
.. --~ --· --- -··--------·-~~~~-~=-~--~-~.:::!'-~~~~:=:=--

"Megoszott öröm dupla öröm 
Megosztott bánat fél bánat'' 
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Szent Bertalan Plebáft.ia kalendáriuma 

novernher hóra. 

l. Csütörtök. Mindenszentek tinnepe. Paranc:;olt 
ünnep. S1.entmisék ~s Fzcntbe~w:éd rr.ndes időben. Dé:
után fél 3 órakor ünnepélyes Vesperás, melynck végcL
tével körmenet illdul a felsővárost temetőbe, melynek 
kápolnájában ájtatosság lesz a megholt hivekért, rn3id a 
hösök sirjárHil gyászbe~zéd és ima. Ennek végével a 
körmenet viss1atér a Szcnt 13ertalan trn1p~o·nba, hol li
bera lesz az összes mtlgholt hivekért. Este 7-8 óráig 
összes harangjaink szólni fognak, hogy in1ádkozzunk a 
megholt hivekért. fv\H déli 12 órától holnap éjfélig tel
jes bucsu nyerhető a me~.holt~k részére a szokásos fel
tételek mellett. 

2. Első péntek. - Halottak napja. - A szokásos 
elsőpénteki szentségletételes n1ise t!lmarad. - Engc~z .. 
telő szentá'dozás J.~zus Szive tiszteletére felaján:ha!ó. -
Reggel 8 órakor ünnepélyes gyászmise az összes Oleg
holt hivekér'; 9 órf1l<or gyászmise ttz iskoiás gyermekek 
részére. 

3. Szombat. - Reggel i órakor Rözsafüzér l~ár
sulat miséje. 

4, Etsö vasárnap. (Pünkösd után 24 ik) 6 dráLJI 
gyóntatás. 6 óra'<or az Oltáregyiei offe1t\,riun1os n1iseje 
Szentségkitétellel. Misék és szenibeszéd rendes idüben. 
D!lután 3 órc~knr Vesp~rás. 6 óra'-cor J~zu~ Szive ájta
tosság, szcntbe5zéddel. Oltáregyi.:ti taguk ímaóraja· 

5. Hétfő. Sz~nt Imre herce~; n3pj::t. 8 ö r dkor diák. 
mise, 9 órakor a város jt)tev,)jéért, Hanisl J:1uéétt libe
rális gyászn1ise. 

6. Kedd. Mindenszcntek nyo 1cJda ~ilatti nap. 
7. Slerda. 1Vlinden;;7ente:~ nyuicJda aiaiti n:-ip. 

6 órakor a Rözsafüz~r Társul~t elhunyt tagjaiért gyásl
mise. 

8. Csütörtök. J\1\ i n den "ile n tek ti yule c. da. 
9. Péntek. A római lateráni Lib~1zilika fl:!szcnte:és~

nek évfordulója nHpja. 
10. Szombat, Aveliint szent AnJrá . .; hitvalló. E'5tc 6 

órakor litánia, gyön:atás. Ugyan~'Z miüden szombaton 
él ünnepelötti napon. 



17-18-l g. én este 6 órakor - Szent Erzs~bet 
ünnepéveJ kapcsolatban - lelk illyakorlatos sz t.· beszédek 
lesznek Szent Ferenc lll. Rendi tagjainak részére,· de 
szivesen látjuk a lll. renden kivQI illó hiveket is. 

18. Vasárnap. Délel6tt a szakott rend. Délután a 3 
órai litánia eln1arad, s helyette esfe 6 órakor lesz sztnt 
beszéd litániával. 

20. Kedd. Mint 6-án. E napon van ll. Ottó örökOs 
királyunk szüleJésnBpja, Ez alkalomhdl délelőtt 9 dra
kor ennepélyes nagvmiséf tartunk templomunkban. 

25. Vasárnap. Szt. misék és szent beszéd rendes 
i dó ben. 

A Ferences Plebánfa kalendairfuma 
f 

november hóra. 

1. Csütörtölc l\lindenszentek ünnepe. Szt. misék és s7t. 
beszéd rendes idöben. Délután 3 órakor ünnepélyes Vespe
ras. melyuek vé~eztével körmenet indul a temetőbe. Ott 
imák a megholtal~ért és szt. beszéd, Ezek után a kermenet 
visszatér a templomba, ahol iinnepélyes "Libera" lesz az 
összes meJlholta kért. - Este a 7 órai harangszó után egy 
órán át ntegszólalnak a harangok kegyeletes; megemlékezésül 
az összes megholtakróL 

Ma déli 12 órától hoiuap éjfé)ig kizárólag a megholta
kért felajánlható teljes bucsul nyerheteek mindazok, akik 
szt. gyónás- áldozáshoz járulván 6 Miaty~nk·, Üdvözlégy és 
Dicsóséget végeznek a templomban, Ezen teljes bucsu any
nyiszor n yerhetó el, ahánys1.or a templomot elhagyva oda 
ismét vis~zatérünk ~s a jelzett irn3kat elvé2ezzük, 

2. Pentek. Hdlo,tak ndpja. Stt. misék reggel fél 6 
órátJi. Nyolc órakor nonepélyes gyászmisr lesz az Osz-
szes n1egholtakért. Az első pénteki szokott ájtatosság a 
gyásznapra való tekintettel eitnarad. Akik nagykilence
det végeznek, i.ljánlják fel szent áldozásukat 

3. Szombat. Este 6 úrakl\r litániá. Ugyanigy min
den szombaton. 

4. Vas&rnap. Szt. misék és szt. beszéd rendes idö
ben. D ~l után 3 órakor litánia, 1nelynek végeztével a 
R·~zsafüzér-társulat sorsolást tart. 

5. Hétflt Este 6 órakor az Urak 1\'lária-kongregá-



ciója hitbuzgaln1i gyUiést tart a ferences zárda oratóriu
mában, 

6. Kedd. Reggel 6 órakor szt.mise és ajtatosság 
Szent Antal tiszteletére. 

10. Szombat. Mint 3 án. 
ll. Vasárnap. Szt. misék és szt. beszéd rfndes 

időben, D~lután 5 órakor vetitett képes elöadás a Kol
turházban "lsten Szegénykéje" (Sze nt Fererc) c· me n. 
Belépőd1jak: ülöhely 40 fillér, állóhely 20 fillér. 

13. Kedd. Mint G·án. Ec;te 6 órakor az Em~rikána 
Corporáció társad:~lmi gyillést tart a Legényegylet nagy
termében. Ma van a gyászos trianoni békehötés évfor
dulója. lmidkozzun!< bizalommal hazánk sorsának jobbra
fordulásáért. 
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