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A legszebb ünnep. 

Minden virá.g s . .-ép a maga nemében, minden ün
,1~:p slép a n-1aga idejében. Ha összehasonlítást keJlene 
·:~nnünk, netn tudom, melyik ünnep nyerné az :elsö
sé~~e L Sziiz Mária. ünnepein iinnepel az anyai gyön
g·.~dség, erö. finoms?g és szeretet. ._ Husvétl,or ünnepel a 
ré:,zv.?t, az áldozat, a nl érhetetlen isteni .~jóság, a gyász
ruhás fájdalon1, a ~yözedehnes isteni erö. Pünkösdkor 
a Szentlélek ~~yujtó tii?.e, a lobogó lelkesedés, mely 
Lingra gyujtja a félér.kszi.vü apostolokat, felrázla az em
b{;ri tespcdést és rrt<: gindul hódító utjára a gyözelmes 
kri~ztusi tanítás. A 1f~F~szebb ünnep talán mégis a ka
rácsony. Itt ünnepel a béke, a szeretet. Földreszálliaz 
ef~ an.gyala. Me !lelte a föld .. boldog királya és koldus 
p{t~;·~tora. Angyalok, királyok, koldusok. Nem vesze
Ledn2k, nen1 irigykednek, Pgyütt zengik: Dicsöség Is-
1Pnnek, e~yütt fu1j:dc a refrént: Béke az embernek ! 
l~ngyí:ilok éneke, ld rá i. y ok imája, pásztorok sipja békés, 
bo~do,~ ~zivv~l Istent n1agaszta!ja. Boldogok, mert köz
fil~~ van l(risztus. H·~ródes őrjöng, tört fen, gyilkossá
(ot forral gonusz szivében, mert nekC:nem kell Krisztus, 
neki nem kell az Isten dicsősége, neki nem kell az 
ernberek békéje, n~ki nem kell az angyaJok éneke, 
Betlehetn bél<ét ~u~~árzó fényes csillaga· Nincs:békéjük 
~::;: i~ :c!1t ele·n~knei{ rnég biborruhá ban,· Jrónon, fényes 
:;_Jal :U-\ban sern, eLenben ''éln koldus-rongyokban, da
rccbcn, lntnyhób~~n. istál1óbHn is a jóakaratu embe
reknek. 

Azt. tartja a hagyotnány, hogy három dolgot örö
költünk a Paradjc~onikertböl: a virágillatát,· a''_csilla~ 
ragyo~.~osát és a gy;~rntek szetnének tiszta szép moso
lyát. K~rácsony éjjelén ez 1nind a három együtt. van, 
n1ert ''an e sz~bh virág, n1int Isten leaszebb lilioma, 



M'ria? van-e illato~ahb ,·flz~a. n11nt a h•lo\os érteln1ií 
rózsa Mária? Van·e reszkető bb fényü csillag, mint · az, 
amely, Betlehem istállója felett ragyoRott? Van-e édesebb, 
üdébb, tisztább és mosolygóbb szempár, mínt Mária 
ölén a'' gyermek Jézusé? 

Karácsonykor a mennyei Atya minden szeretetét 
az embereknek adta. Talán ezt sejti meg nlinden apa, 
mikor a karácsonyfa gyertyácskai közé rejti apró kis 
ajándékait, hogy azzal gyermekének meglepetést, örö
met boldogságat ~ szerezzen. Bárcsak olyan időket él
nénk, hogy minden házban ragyogna egy kis kará
csonyfa,' mely alatt gondtalan nyugodt lelkű apa, tiszta 
tekintetü 'gyermek, mosolygó éd!lsanya boldog szívve 

énekelné : Dicsőség Istennek, béke az embernek. -
Bárcsak így volna . . . 

Mint az első karácsony boldog ünnepét !negza
varta Heródes gyilkos törének csörtetése, féltékeny 
bosszuszomja, ma is fel-felhallszik az istentelenek guny
kacaja, Jel-fellobban gyülölködö lelküknek a béke csil
lagát elhomályosító gomolygó fekete füstös lángja. Nem 
hallatszik az angyalok éneke, néma lett a pásztorok 
ajka, , nem susog a királyok imája. Ma is élnek I-Ieró
desek, kik Krisztus ellen agyarkodnak, tem{:lon1ot ron1-
bolnak, eitárokat döntenek, s ajkukon nem az Isten 
dicsősége, nem az angyalok éneke, nem a béke, nern 
a szeretet szava visszhangzik. Ezeknek nem jelent örö. 
met a karácsony. Isten nélkül nincsen örön1, nincsen 
béke! 

Még valamit l 

Szüz Máriának és szt. Józsefnek még hontalanságukban 
ismérhetetlen boldogság ot okoz a gyermek. Az angyalok 
földre szállnak egy gyermek miatt. Viszont l-leródes ki
nos, gyötrelmes perceket él át egy ~yermek miatt 
épen karácsony este, mert neki nem kell a gy~nnek ! 
Gyermek nélkül ali& 'Vun karáoec;)nyi üröm, de vaa he-
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ródasi kin é~; lelltiiameret-marGies,8! Ki tuaaá hány uüli 
szenved a legjobban talán épen karácsony este? Mert 
ha 1náskor tudja is feledni, hngy heródesi kegyetlen
séggel ö is egy gyermek élete ellen tört, karácsonyeste 
ez lehetetlen. Karácsonyeste ö is hallja a király kérdé· 
sét: hol van a gyermek? láttuk a csillagát Napkeleten. Hol 
van a gyermek, melynek életcsillaga már felragyogott az 
anyai szivben ? 

Karácson y este Szüz Mária gyermeke fölé hajolt, 
csititgatta, altatgatta, védte, óvta, g)'ermeke volt a bol
dogsága. 

Ezen az estén minden anya gyermekét látja. Látja 
a1nelyik van, volt vagy lenni kellett volna. S az utób
biak miatt fájó szivböl üres bölcsöb~ hullank a köny
nyei. Ha nincs, mosoly helyett, csók helyett a lelkiis
tneret kínja ráng az ajakán, ha nincs a betlehemi cail
lag fénye ítéletre hívó vészjelként lobog felette. 

Heródesnek kisebb volt a vétke, mint egy bünös 
szülönek, mert a trónját féltő zsarnoknak van valame
lyes rnentsége, de nlit fog felelni egy ilyen szülő az 
itéletet hirdető Isten kérdésére : hol van a gyermek, 
melynek láttuk csillagát az élet hajnalán, de ö -
nincs? 

... ... 
• 

Karácsony ünnepén a békét hirdető angyallal 
nyitunk be minden házba és kedves olvasóinknak na
gyon boldo;~, kellemes, szép ünnepeket kívánunk. 

(H.) 



.. 
Téli gondok a Karitászban. 

Az évszakok v41toz4sát nyilvántartja a naptár, azt átéljOk a 
természetben, de ugy nagyjában nem szok•uk a szivvel kapcso
latba hozni, hogy mit szeretünk jobball : a iavasz ébredését, vagy 
a nyaralást, esetleg Osli termés b8takaritá~t, vag~· talán a ka.-a
csonyi hangulatot ? 

A .Szeretet" alinden évszakban él és éltet. Ugy gondoltuk. 
hogy nem törődik a naptárral. É~ most a karácsonyi hangulat 
beharangozója, november, gondot vetett közénk. 

A .Szent Vince Otthon• tagjai között a szok/,sos kézimunka 
délutánokon kérdések és sóhajok váltakoznr.k : hányan kérnek ? 
adhatunk· e mi!tdenkinek, aki kér? Miból ? A szeretet adni akar l 
Leleményes, fáradhatatlan és láthata'lan, de él és eltet. Es most 
n;igy sztikség van rá, mert JOn a a karácsony, a szeretet ünnepe, 
amikor mindcn sz i v adni a~ ar . . . odaadni önma~át : önzetlen 
szerelet cselekvésében. 

És kezdődik a számadás. 35 müködötag gondoz 37 csalli·· 
dot. Már évek óta állnak kapcsola:ban c.gymá!'sal és jó! öss?e
forrott a pártfogó jósága az arra rás~;· ruló kis család bizó remé
nyével. E családok között csak 21· ben van ap~. Azok is jórész
ben már munkaképtelenek. Edesanya va:1 34 családban. A ~yerM 
mekek száma: 68, azonkivUI 2 kis unokn 2 nagy mama. És ee: el~ 

• mind várják a karácsonyt, me!y évek ó!;i nemcsak lelkiöröm ·t je
lent számukra, hanem, egy ki; fe ruh üá"'t is . , . 

Tavaly ilyenkor már zörgött a varrógép a Szf.'nt Vince Olt
honban és most még porosan pih· n, nem csattog az o ló és 
hiinyzik a ruháknak való. HdyeHe a gond lebeg az asztal fölött 
hogy miböl teremtsUk elö a legszüks ~~·esebbeket? 

De azért a szivböl vetődik fény:: U;!jr a gondterhes élrcokra, 
mert mi tapasitalatból tudjuk, hogy a.' b:cnhc helyezett bizalom 
minél erősebb, a küzdel~m minél l<it(H i ó bb, annál biztosa bb és 
gazdagabb az aldás. Es most bizunk a decemberi ,.St.eretet· 
Ozsonna" jövedelmében. iz a szegény~:in~é lesz. 

Kérjük és hivjuk tagjainkat, jút e v ö inket, hogy miRél s;-.én;u" 
sabba n jöjjenek közénk a második vas:, r nap d·~lu i~nján, m :rt az 
Osszetartás szellemi és anyagi javakat biztosit. 

A bet1e:1emi barJa.ng hidf!g és söiét vo:t amaz éi"·Zdk;\n, 
de mikor leszif ll az ,.Örök Szeretet", fény és melegsé~ töllüttc 
i)r azt. A mai S7ivtk is lthr.tnrl< ~.c'-l:t,l, cit· :c.;ok is c:!'-oUIÍI&~:r' 



mt~ fogaak váUozm. ha hetogadjá k a !2trctetet, rnely mindil caak 
adni akar l 

,. Valamint a tüzntk sajátsá&a, hoay vilálit 
és melegit. épugy a szereteté, hogy tllz~t 
és melegét máEokkal közli". (Szent Vince.) 

B. M 
• 

Kereazt vagy patkó ? 
Találkozom harAtommal a-z utcAn. Valami jelvény fele disze

leg öntudatosan kidomborodott mellén, 
Hát ez mi? - kérde1.em Hviinc'!>ian . 
• Ezt a ka1!1s:•, f.?.árnyaskereke!, stilizált beUU, miniatflr hang 

szert - vagy ami épen a kérd~zett g emblyukában kacérkodik -
kérded•? 

"Igen " 
"E: -z a mí egyesOieHinkn -.It, politikai párhanknak, vagy fog

lalkozá~unknak a jelvénye. • Feleli önelégü It hatarozottséggal. 
Karo.,fogva magáv ~l cipel. Ul közben nagy hévvel kezd meaeloi 
egyesOletOk pro•~rammjáról, célkitfJzéseiröl, az összetartás szflk
ségesaégéröl, melynek hes'Zédes hirdetője ez a néma jelvény is. 
Észreveszem, hogy ez a s"Zivfejetti kis jelvény nagyon hamar 
elárulja, mi rejlik a ~zivben. Eláruija hogy az illelO odaadó hive 
annak az eszmén(k, melynek a jr.ivényét viseli, Ezért indokolt -
jelvény viseléFf. H~ idef!C~lben nL~~piqanrjuk a magyar zászlót, 
mefi!dobban a ~zivUnk. me-rt a h·irom s1in lobogása azt hirdeti, 
hogy itt magyarok, vagy magyarhrH.1tok is vannak, mert a 
magyar zászló a m.-:tgyar érzés jele. 

Ha Párisbao~, Londonban, vagy bárhol a viligon egy isme
retlen emb~r kaoátj.-ln megpillantom a' égő T alaku trianoni jel
vényt, azt a vad idegent mindjárt r"'konnak, testvérnek ~rzem, 
mert a trianoni kereszt alt sugja nekem, hogy ez is a trianoni 
átokkal sujtott csonka ország fia. 

Ha Mezőkövesd környékén kitt-kintek a vonat ablakán, mind· 
járt tudom, hogy katolikusok közölt járok, mert minden ház 
oromzatán ott dlslelik a kereszt. 



Egyszóval a jelvény az érzé~nek, a hitnek, a meggyftzödés· 
nek a jele. Ámde akkor nem köZí)mbö~, hogy mit hordok ma· 
gammal, milyen jelv~nyt Orzök lakásomban ! É5 igazán nem 
érdemel többet szánalmas moso1ynál az embereknek az a·1. eről

ködése, hogy folyamodnak zöld pókhoz, Miki e~érhez, időita Wr 
péhez, négv-öt szerencsejelvény is lóg a meiiUknn, de lakf\~ukon 

nincsen kereszt ! Ezt szégyellik, amazt nem ! 

Hogy visszatérjek besi.édem fonaiAra, ~gyUlt haladok tovább 
baritemmal. Nemsokára kapujokhoz érünk. A kapu kUstöbén 

észrevettem valamít. "Hát ez mi"? Kérdem csod(dkoJ..va a kfi· 
szObre azOgezett patkóra murat\·a. "Ez is v alan~ i jelvény ?" 

Na igen, ez a szerencse j~lvénye" fele li az . 
• Dehát akkor mért nem hordod ezt Í[', a gomh!ytJkedban? 

A szerencsét csak ennyire bcc•,ülöd"? (Meeiegy>'endl) az alföldi 
katolikusok házánál csak al. i~'á !ó küszöhén \'an p:1tkó !) B 1 me
gyünk. A szabában sok minden érdekes ~ép P.:-; disz moso1yog a 
falrél. Van ott minden, amiból a ~ verekek sú·pet tanulha•nak: 
izléstelen, meztelen nippek. fürdöző, ruhfltlan nimf~k. kokett Vé
nuszok és erkölcsi kolerat Ichelő ábrándos képe!<~ de az egész lá· 
késban nincs egy sarok. ahoi Kri5ztus keresztje !ógna. 

, Katolikus Testvérek! Ha van eszme a viiáf:~on, ame!y mq~
érdemH, hogy megvalljam és jelv,~nyét orsd~g- világ elótt eli5mer· 
jem, akket elsősorban a kere~?tényseg az, és ennek jele, a h:.. 
reszt! Talán azért idegenkednek tó!e annyira az emberek, n~í?rt 
tudják, hogy örökre adósai Jllé:r.,dna!{ a :-;zereietnek, meilycl Kr: :·./· 
tus a keresztet hordozia ! A k ~re 5zl a szerel e· nek. a piro~ vértrj! 
~gő áldozatos steretetnek a j~lc. Azti-rt minden e:-aládi szentélyben 
ott van a helye! Ahol}' a hrlye Uresen áll, félő, hogv oli a sziv 
is ares, nincs steretet benne! A kereszt ad erői a szenvedé~ben, 
reményt a balsorsban, kitartást a k ü Lde!em brn, hitet, biza i llL·t ei. 

hagyatottságunkban és vigéiszt il.rvi~s:{!·unkban. Katolikus ember 
nem patkótól és egyéb babonás badars,igtól várja szerenc.;éjét, 
banem a keresztlőL Mint az e~yik köln elmondja, hogy mind,~
nUtt kereste a boldogságát. de sehol sem :a:alta. A·mnt igy bá-· 
nates elmerengésében szeme meg.llil:ad az t.gya felett fUggö kis 
kereszten, az mintha me~8zólalt volna, Jraintha ezt mondta volna : 

"Véf~re, vé~ re m~gtalálod, 
Én va g~'ok a boldog~ágoa ". 

* * * 
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l7.~rt azive~ten klzlljMk flr. Tr•mlté Fermc i,.e yenatkoz• 
inditványAt : 

,, Kereaztet a l•ltáaok6• ". 
"Katoliku" t~: 'v·'lt~m! rninél 1öbh vallásos Oatudat legyen 

b\::nnünk, me!' •lines, ~ok :ikban ninc~, azaz ott nincs beiOle 
c 1ég, ahol elsö l-urban kell: ne, azokbdt, akiket az isteni lOnd
viselé.; a veze!Ö he:~·ekre atlitott. De most nem errOl akarok be
szélni, hanem miu· f!y3r·ó világi katolikusember kimondom, haey 
mlt is jelent 1<,1toliku· n;1k lenni? Keresztény katolikuanak lenni 
annyi, mint~_mLunt .kat jézus Krisztust ideálnak, mintának p~J

dának á!lihni m.:1gunk elé, azaz az O elveit. az O tanltésait, 
parancsait kr)vetni. 

H' katolikus vagyok, akkor nem szégy~nlem hitemet meg. 
vailani, men id~á:o,n ~<ri~z,us, ;;}d: nem sz~gyelni kell, hanem 
a ragaszkodás s ::,:ereret mindrn külső s belsö jeleivel· el_halmozni 
men mé~ aid<or sem lud(lm meghálálni azt, amit értem tett l Te
hát in ·d bb büst~l~ vagyoK Kr i~~·-~u.:ra, az én ideálomra, gerinces 
te~ttel s Jélekkel v·,to:n, s anna! inkánb vallom, és nem sz~· 

gyellern, mir:(~l i:1kilhb nem tetszik ez az Ö ellenségeinek. Nem 
f~lek. söt ilye·1~or hut.om ki gerincemet, mert Ö megérdemli. 
Ez<! rt m~ n d i v, h -mgoLta :om, hogy a mi jelvényünk a k e r e s z t, 
1 úi~z~u~ U1uilk keresztj·, ali:t::y elkisér bennUnket a bölcsötöl a 
stri~. Ez,~n folyt le a vi!iig·örténelem legnagyobb--eseménye a 
rnt>gvúltá:.;, tehát n•·kilnk iga;:jn 1:~m mindegy, hogy milyen jel
ven~' disz i 1 i torny ur;k h r: gy~·! vag}' csal?.di szentélyUnket, merl 
nekiink '' ken~5-'t nem j~1venv c,upán, hanem minden l Le1yen 
ttc:ha: minde:-t k -·toiiku ~ c·; :I::J h:háb:m, bkásán kereszt. Ha egye
löre raitunk kivü' a!ló okol\"61 mindcn hdyen nem lehet. de a 
laká~un k bej·H ~í· n iga n~ n ott ked leoni a keresztnek. A zsidó 
nem s:r.é;rveUi v .dl:!.:,<, j t:! vc!ny~~, a l\Hgén David· ot. Példát vehe
tü.d< i:,:íF:. f-~s~ [ll·:~··e:.t; !r~vtD e.: ~ ken:~~zt a bennlakóknak sa 
ki- be j(iró!\nak! Én at.t 1is'-'='m j(,bb~k l~s;,;nek itt az emberek, 
tflbh lesz i· t a h ;_!.ban a s;.~rt::.et. minr eddig voit, mert sok min
den r0'-:07. ú!. hJu'-:t\:ól vi:.szatélrt a kerei.'zt, ha nnkéntele&OI is 
i,i•ekm:ek, ha hald!llt:g ck, vagy ha elt&vo~cm, leesilifja a hara .. 
got, cl né ni:ja a r:;~r.:lmkodas 1 , vL:slatart sok hibától stb .• de jobbá 
tes:d az id·:g~,n~ is. aid b~:~:p a h itba, m~rt hasonló gondolate
kat ébre~zr b-.·1anc. A~<i me b(•csU!i !~tenet, az megbecslll ember-
társ:\t is." 
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"Te jó l&len". 
Gondolatainkat rende~en irásb::ln és b(:>H.edhcn ~öí'i}ljUk 

embertárs:tinkkal. 89r azt mondják, a papir mindent e'tür, m~gis 
a beszéd kö,.vellent·bb és a!kaJmas,ibb méd érzelmeink :oln,ácso· 
lásAra, mint az irás. A hang sTinrt~ett~, ~: irjfé!:-e, da l! a rr.ossága 
mind olyan el6nyök, arr.elyeke! ir~~ han pó~olni nem lehet. Reszt: 
dOnk f.lb·isz alakjáb1n su~og m·nr m:1j•Jsi fuvalom, haragunk..,an 
zug mint a:morajló tengerár, f.:.JidJimunkban nyö:-zörög, i'Jrömilnk 
ben dal fakad ajkunkon, vagv fe:c.--.éittan a vig krcagás. Ezt mind 
aem lehet utánozni irásban. ts m(( i.> sz~pen bt·szélni, szépen tár 
salogni nagy ma vészet ! Mert nemcl\a '< a fentiektől fü!,g a tán= al·· 
CáS finomsága, hanem a kifejezéS( k öss;:evá r0f8'á!~~ ló i is. 

Ma minduntalan halluf'lk ndldny kifejezé~:t. ame:yek rnt•gfe
le16 kiejtéssel kisérve ~P Ih •!a! ~nná fCF·zik a be·:zelöt. J!yendc 
például : 

"Kijelentem magának •.. " (ka mas;os ön· udcltfai) 
.Esküszöm magAnak •.• " (vig( ce;) hal'gfulh al) 
.Mondd már ... " (n_vávo~6 dailamo~sággai) 

"Hogy mééég ... ?" (bu:] csodálkou~ss.· l) 
.jess1us• (hisztuikus idL·~c~s~~gel) 
.Mi az hog~·? (bamba 'ermfszdt:s8éggt'.) 
És vég Ol a legközh·dve ~tet. b : "Te jó ls: en ! " (Ez C 5 ak azok

nak áll jól, akik c.lap!ctmésze•ül:t~éi fogva lH·j1an·úsc k ;;z r~yUg~ ü· 
sé& álarcnélk Oli utánzására ) 

Tessék elhinni, e;.e1< :; h~b·: , _ _J; k:ftje:t.éH k ugy halnak mint 
az agyon csépelt sl~~ere~:. Etl'i~Hl! ~zokatians~~uk miatt felfig) e!
tlnk rájuk, kéföbb un'uk, ma mftr undorodik mL1den ép érzékU 
ember ~ zektól az értl~lmi:fg és rt) e'vtanifag hel~ t kn s~c·has!na

lattól. Az utóbbi q~yébként k: oli: us szen~p,_>n!ból js elit~~!Pnd·\ 
mert lsttA ueve s:~ent, ts nem Jrra való, hog}· nyt [{It kr ba:étrifa
csinAiók bárgyu tuda!l<ms gu'< lep!ezé~ére, gondo!athián~ uk ta
kargatására, erölt~leit ö!lctességük szin·elésére fzellemesnek vélt 
dadogásaikkal minduntalan sárba r(~ngasE,ák! 

(H.) 
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A Kat. Leányk6r. Katalin· bél az Egyletben. 
november 4-~n avdtl.-t fel a Nov. 25· én tariotta a Legény-
Xulturlüzat táncc·~l és a "Br.:il'Z- ~ egylet hngyom~nyos Katalin· bél-
n ti asszonyok" c. szindarabbal. i ját. Nagyon örOitUnk, hogy ezen 
,\z ünnepi hangul!ltot emelte a ! az estén ismét fe'csillant egy 
szép külsösé~, diszlet uj milit\ l kicsit a régi szép, nagy Katali n· 
melvben a Kulturh3z bemutat- l bá!ok fénye. 
koz~tt. Ben~~ösé~~röl, kedvességről, l Ma minden me részebb villal
melegsé:!.röt gond 0~ kod1ak a .! ko? ás n ö gy anyagi kcclrézattat 
ián}·ok. Az magát,,l órtettidik, hogy · j/u, mégis a Le~ényegylet dicsé .. 
,;mit a iányol< rendeznek az csak : re:ére m<:·gáliapi!hatjuk, hogy 
szép, csak hankult!1osl c~ak t!ln- : mt!rtc vállalni ezt a kockázatot. 
nepi .. lehet. 1 Az igazán kedves szép előadás-

Ok nemcsak a S?inp~don ! sal, a példás renddel, a finom jó 
j:H~zották, h·anem a v~d(1s8gban : é;e~eidtd, a gondos kislolgálás-
is éreztetté :, azt a finom ked· l sal nüv~l:e a legényegylet régi jó 
vcsséget, amit Kol." r Baba Betty ! hirnevét. Az előkészületeket meg
szerepében a ~zi r padról St ug- 1 sejtei!e a ~özönség is és mintha 
geráll a nélök Jeikébe. A fe~s !1 csak ére.z:e vo!nJ, hogy árulás, 
Kauesek Bo; i~ ka. a pipiskrd· ll az iparosl~rsadalom ö!'szetartásá
Sur~n.d lrénkr, a inn~ula:kelh) !ll nak a me~c~ufolása lenne, ha a 
Bakó Pista, Rh:ócz.i ferenc K.··l- i Legénye;.~yletet cserben h3gyná .. 
ucsek G;~('~rg_\:, Br~.:_sryf.n:' 2 ''-Y l Az elfgánsan feJdis:drett nagy 
Lá~zló ala~.atu"ak a k~ ruet a ma- l disn-:rem tc jeFen m~·~ telt ven
gyaros ali.ipgondoia:~oz, mr~!rne_k dég::l<k.:l. A szinpadi öltözőkben 
te!nP~.rame_n·urnos, on't~j.a~os kl· l egyre kevesebb lett az aggoda· 
feJ'.!ZŐJi! Krup.áns!ky. Gtzt. Cso· j iom ar.nál n3ayobb az i7gaJorn. 
mor B~l], mtnd.:-n tde·~ent m"g- ; '. ,. 1 .. !",. c _ 
t.'\ (ízö h :J képvL;elí"\i Kri~?.t p,,n 11 i ! ·~ s-e..fp,ok. bá ran. nr.ömtöl .. u 
ts Ki· s László voltak. l r:Jrzó :Hec 31 1éptek a szmp:tdra, 

: . .. _. tvek óta nem mer.t operett 
Kol ár Baba ts Nagy~.é~<e~ 1 a Legényegy~.etben. Ugy látszik, 

Arpid szt'mélyében megértct:e hanganyagban nem érezték ma-
az angol, meg~rte!te a néme.t es J( k tt 10 
ve;Uk -jóleső érzéssri kön}·vel~e gukat elég erusne opere . e n: 
el néz l\ ho·"~Y a m 1gy ar sz i v ben adására. Annál nagyobb k1vi 
.. - 1·n··ef:!'ég haat·omán' a1hoz való csis~ggal vártuk az eredményt 
o~z . r- , bl • • é h á 
ragaslkodás és mérhetPtlen ~ze· most, amtkor m g oz! a 
re tet lakik. "Hamburgi menyasszony ·ban 

A Leánykör a bevételt a sze- nem is a legkönnyebb openitet 
Rénysonu 2yermekek karácsnoyi válc.sztották. Várak~zásunlrA 
ft: Iruház á~ ára ford;to· h. megJ t pO feleletet kap. unk. 
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sztrt:j.tlök bár nem MliU' teqe- .~ 8 .tk• t•t•,1•é a fincot, t-m tér 
delml, de naayon kellemes i\'\anci az énekei es Tamu:; 
hangjukkal, kedves, bAjos járé- Oyor~y a ze•~t:t tani·ottd be. 
kuk~al megnyerték a vePde~;~. k A telsövarosi itjusá1i 
szivt't es a hál as közönseg nem egyesölet nu v. 4-én • a~a: n.J ~ 
fukarkodott őszime tets·lt!Ftne • h·-'IJu;; ·..-t:u-~' ... ·:t.:ri·F d< ~ •. c.ií Imre 
kifejezését sürU tap:·~sa l a iá· he: J cegntK. A íogok .l asz ló , ''*·.t 
tékosoknak tudomás;:.ra hozni. l tesdll :d le;~ o,,n~.·p• l:tt.cu:mis:::n 

Te ,_-:t'nret·e~· arra. ho• . .!.y a Tu- 1· k e d · E· 1;!· . . ·~e t; e r ~--l:, lll<·l J:: gy e.- .. t:. 

dósi:ónak 11em fdadata ré~z:e!~:s ! d!~,z:t:rmd1::.:n '-Íl~,zgyü:t:~- vo!, 
kritikál adni, 37ért k._:nytden •.1 7 i í:<!Wl J2. l.mPepi b:..:Sll~de~ Ti!kö;y 
tscrnények csuqa fclsuroi.:.F tvai imre h1:ok:;-1iÓ kaplr.n, a.: e~~ye-
és altatanos je:lemleE·~vd b~~émi ~liki: :.eii'.i vt:L..etüj..: úwndo:;a. 

Sípt:ki Balázs Máriéi!. Bravek l Be~ .. ;~J t:•. moildoq weg Koz 
Pannit és Boda L'·l·ost n:;~_rr rit- l l · L 'o' ·fJ. ·: · S ., j IJ,.n .~i~' , • ·::l o:·., &i eloi -· mu· 
kán láttu!~ a.l. Egylet szinp .• ~.;W, !e;:s .. :ky Gé .. Ll, ;t:ii~·, Cf~\. igazgaíC. 
ez ;:,z e:öaaas d·:g ck n-·"ullk 1 A S ·en: Imr::: nappal t\é:p 
arra, hogy üket min~i f!V_ a!~;-?.b· 1 • t · ·;í t · d' " c so .. ; o·.; o:- :::>i. ej. '/t.:. • i!.'t pe Ig éu: 

ban vis5za kivá:1juk, l~gvesUh t ll·éll t:~-~e ;;-ntodí:t. A 
A kar fegyelmezetisé.:~e a ma· vac~udn a vL·nd~gt-:k e~ t:t-:uk 

gyar parok mu·a~ós tánc··, Hom- n:l;)' ~z~111Hn tl ve.t:'k ré•,,_i A 
m r Pal ü•ü·es jelen :tei. Luk:1cs . ve:idéu.J;.·t Jtj·. Cséo ·.nv Gvönh 

t ..., l ~ J i'~ 1 

lmér.é-Galambos Sandor lw- j t:ln.'·h ál ifju~á~.or p.-dig Tör: t..., 
mia<uma, Bravek Pan.n:t rt·ndki- 1 l:me lelkiv•..:i~lő k!J~zl)n (IHt: IH-
vül szinp'itiku;.;, háJOS kedv.·.s. t;:Hos be,zr•dbt:n. 
sége, B~slázs Mád·\ ru'hirGzo~t l Nov. 19 én k?;;:d:e mt::! l 

szép já&éka, Boda L'-joa; ~;.::!kn:~'S .. egy. :0-ü e> •~mer:.'t;crj·:~l·Ö e!ö 
han~ja, Soós Std!, 1\-ré:.-i M~~r.. :·c1~~=:,i~ A u:nfüly:.n11 lLrom Lu· 
git, Sza1m.1ri Ann<i, t·hgy M.•ncJ ,:;:;p~l:· 1an, h:·:en~.:r:l 3 e--i~. 

Vec.-i Margit, Pat;• d Jú::. sd, Huri- t\ r111.. :.·ny t i') c'ű~d .so~ ifi. 
tik l mr.ll, jafcsák PíH, Luk ::cs ' C~ép1 ny G· ·iJrgv . ·l i' öl<, Smo. 
Ferenc ritmikus ös~.tjá:é~a err: d i~." ·tk~ G-. ·a cg~·. irazgal'· ':; 
mén'Jezte azt a kellemes ha·;Jst, , L•p.·c~:Ky Jano~~ :1.~1. tlll. 1s'r 1•JW7 -

melyet szep emlék~ént, bihzkén , gah mc·icoHak a1. ifju-.~~~ ~?: 
kt.Jnyveihet el az E.:yiet m(.i)·;: d re:l!;étf'l : • haturt ~ú·p bP-~-·~;- dr t. 
veiőí javara. To;d; MiLl,':s (~.y··~:. J., 1.~ :. -~ 

Az elismerés arányos res!"h~~ 11 P n ~: avr1 t, :, ~·id Tököly h:r·· 
illeli még HegedOs László, r<~,. le'kivc:?.~;::.~' () P-.~oo.;t-p! b !:•o..: 
vács Ica, L'lmi Rúztoi, Poner;.cz nevében üdvö1ö~ e a tanf~ ly~m 
Eta, Csomr1s Lajos, A~end~c, t< y e:ö;_jd;.~i< <'s h.':.lk tói l s n• g :.r. 
Elek, Forgács ~lajos, Csiba An tm'il e!ső eL·;.:Jas;l·: .A ViJ 1iás f"s 
dor, Husz~r Tibor és végUi Po- hit i·lle:nneveló hatá~a" C!nlen, 

p!~llár öélát, ki a p:1pagt11_v Sle- nr·lyd a rrsz!vevök n::vv ti~r:.!-
repében remekelt. ~emmd hallgétrtak végig. · 

Vég Q l elismerés!\el kell meg-
eml~kezzDnk a darah mef(rende- ~ 
%ésér61. Bakó L~jos a darabot, . {7 ~ 
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Emlékezőest A Szociális l táre~yal ~yarapodott ezál;aJ az 
Testvérek Tarsasagli f. .ev i_. no~ j ·.:g v ha;-:. öz:.~"·~· A há~ me~vé!elet 
vember l L a gyöngyi\st (,l 1amí 11 r~:edvez{) i ö c-.ör;ön k1vUI a h1vek 
Központi Elemi iskola disz:.ermé· l ::agya~lkü megértese tette lt:hetövé 
ben Em t ékező _este~ rer.d'·~dt. 1' k~~ kü1:!daküzas ur ján pótolták. a 
M!Után s. Bala zs B ;ned1c ~, . hlanvzó 18 ezer peng öt. t.rröl a 
küzbejött akadál}' miatt, nem jö- j ha u? l b1zon~ár~ so.kan tudják 
!1etett Budapestól - helyene az 1 :~t 1s, hogy törlenelmt nevezetes~ 
clöadást Rónai Peh·a s.~ociP.íi~i l Hegü. _A reme~ e~kél}'es épület 
testvér tartoHa meJ!. A tPrn,e: ' v.~·am1kor a F~zsutt~k kolo&lora 
megtöltöde, «i mir.dcn s·~ép iránt l' ,:o! t. r\ r1:'nd fe.lO='_'da~a utan va· 
l·:!lkesedö :\öznn·;ég, Pá!zay JAr ~ 1 ~yn::uki:H a tanu.manyt ataprészére 
no" karnagy, 4() <agbN Álló é- i •!i._:rvt:rezték. Ezt a házat 1773·· 
nekkural adta t:!ő a ,.Szálj rár'k 11 han az Ah1assy család vette meg. 
,~letadó Lélek cimfi énei<e\ mdy ~~ A esa!:,d egy1k tagj;J, Atmássy 
valóban helt)itr•tte a h:izat. ~~ Pál e:ddóhen koronaör volt, s 

Bcveze1ö bt:.;.z.>(jc: M·~~"1in ! ' !Y ér~hetö, hr.gy 1809. szept. 
Adorján prépost pirbino~ Lr:t)\", :21 én,". n~id<)n a. Szt. Ko~onát 
melv után v.-tl m: '·n. \fil o t a·! ·l c.~:.l:rb-}1 Budara VIttek, egy éJjelre 
tunk az eiör.d:·v,:• nn u~t: .\ !~ ,·i:'H'fl a halban helyeztek el. 
rn,\svil:lg Zé'trt ~r.1pui t+ ·. il . 1"~ •• ~. a ,,·.rré:.eími m_ult miat~ 

·' .. , . . ~~ . .· . . ; . ,, !i IS .~~fU, \~Ok, hogy a rét~ l egyház& 
R ·n~-., P·. ~h ,''- · v.é' .. ~,oda~ \ ... : 11 epukt asmét az egyh~ z tuhtjdo· 
~ába, a klk.;k tJuodalrnab_ v~ 1 nab:-t m~~nt at. 
zet! e be a lv·llg n cs ~go'. Egyeg1· l 
tette a jelenlevöKet kedves c!~öl- , A Felő városi Nap~Ozi Ott· 
tözc1tt hi:tlo.tjaikkal - ke:í.~t.en ! hon mUködese. Gyöngyös vá
rartotta _t Siál;-i kat, ame1yek, az 11 1 os legsn~~ényebb varosrés1e a 
ell'l sttveket, régen porl~J~1i)Z>'l "Duránda", ahol több mint 100-
hozzátar:ozoikl(a 1 t' gy bdJi'i ic ev t! ali l' g v régi kuria, a jelen legi 

Magnin Adorj/ln prépos•· p e - Varost mer•h ... iz, hol a Szoci· 
bánns z;uószavaiha:l ~ösziinei:-l .~ti.~ Te~·vérek ápo:j1k. gondozzák 
mondott PC!tra testvérn~k h:l~·es a7. e et hajótörOt:jdt, a minden· 
~e~zédéé•·f S. a jelenlevök _ne~é~,~n ki öl eL1a~ya 1 ott szegt~ny beteg 
JS azon c"h~Jának adott k1feJ~7.~~t. l)re~eke:. A Menhá:!: kapuja nyá-
hogy öt a J•"v~ év novemh.~r ·~b:~ n ron át ~yakran kinyilt egy· egy 
Gy<)ngyösön vlszonllathr~s5U 1{· 1 i<ö:e!;!s~ég:eljesitö rendör előtt, ki 

Az egybAzlrözség uj hé za tlozott eg~·e~y si ró . gyermeket, 
A szt. Benalan pleb;tnia megvá· akiknek szülel reggel elmdultak ke-
sárolta a történelmi nevezetessi'gil nyere~ keresni, sa szegény kis 3 4 
Almássy hálat. Gyönyör U vag} on· éves gyermek magára maradván, 
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kiment az u!cnra jit!szani. ~ nu- · A zárólnnepélyt 'zeptemb&r 
vel senki sem gondolt vele . 30-án tartott i i':. A gyermekek 
:;ddi~ járt-kelt az utcán, mig l énekflllel·, v,~rsc;tek és nagvon 
többé. haza. nem ta lá ll. l örültek az uz~uniiának, am d y J ... 

Dr. Puky ÁJpád polgármester, i l csc-:sz'~ csokoládéból tS k;;lrtcs
akinek szivr, hivatalának ajtaja l ból állott. Szültik közO', a leg
mindig nyitva . van a sz~'gények 1 tObben meghatva, könnyeb sze
számára, keszsége~en vallaJta, l mekkel rnondiak ~öszö!;det a 

1 testvérek fárado!:isaiért, hogy 3 
hogy gondoskodik az összegröi, 1 hón,;pon át nyugodtan meheUek 
m~ly 30 g)·ermeknek az élelme- ! munltára, merr gyermekeik testi
zéséhez szQkséges. Igy nyilott j lelki gondozá~ban restt.·sOitek a 
meg a "Napközi Otthon • 1933 régi ház faJ:~ i között. 
jul. l-én. A városi menhál k~pu· 
ján, ahol hosszu éveken át csak tUr egy katolikus segeJy. 
öszh.1ju asszonyok es férfia!< l egyesületröl. Né:wny évvel tz
jártak ki és be, most évröl-évre l elölt Buda p::~ ·en mt·ga!a~. ult a 
vidam gyermek· ser~g lódul b:·. j "Sze nt ; m re" lv\q;yar Or~zág(Jl-\ 

A Felsóvá ro~ i Napl~özi-ou hon ! K]toli~: u~ St:.. Illi 'ó r um ( k.órhé1Z) 
az idén julius 2-án nyiit mtg és j es Vtéi\Ot"\)Ct~·u Segclyeg}·e~ü;c;" 
~zept, 30-án zárult be. .o\ Test. i m~ly_ fOk ak~datyu~ átküzdv~ 
vértk naponta r!.?ggel fél 7 6rát6: i m?.gat, 1111 m:-r ott 1?rt, hogy ,i 

este f~l 7 óaáig iinnep· és v;1Stt1- : ~:i:ék•.!:·.fövar;)stól a nud:il old~ion 
nap kivélelével 30 gyermek lel!d ! telket kapou és t:p:ítni óhajlj i 

testi jólétéről gondo'5kOdiak, aki!<· j sa já• kórházéd. 
l 

nek három hónapon át, 2250 l Az egyr"SOiet célja o~yan k(r~ 
reggelit ugya n vm y i. ebédet és l h :iz és sz i :Btóriu m !étesilése, hol 
vac~orát osztmta k k 1. a k ;lf. hL· ek. i lJ ~tv~.~ tag j;d a k<l t. 

l'v\iután a le~~öbb gyermci= környezerben :elje~:en ingytnt·s 
öllözde h1ányos volt, a fönö~n-~ I!Y~&..~ykeze!ésl nyernénlk, oho 
ruházatukról is gon<ioslwdo:l: le:k;sziikség~:.:teike~ ~" te:jes q .. é 
35 ruhát e:; 32 dib. kotényt var- széhcn !<ie~égliheiik, 
ral ott. ame;yelc, midön a Napközi ,\z e1;yesü~e: ~p,•cifJ ~i :;ta f.'!w-
Otthon bezár u It istnél bekt!rUltek vosa1 alt-al ta~d d t gyó~ykezc:!c. 
a ruhatárba _. a jO'.'Ö nyárig. • - b ..<. • • .es ~rt rt:szcl'nl. 

A Szoci-ilis T~s·v:trek Mn"l.t· 
nője sa j nál \n a ~zU~öla~:, i.i ~dk 
sok ker~s~s után, az eltévecH 
gyerme~et sokszor éjszaka 12-
kor vitték h~z=i, nagy sirás l<i1z. 
ben, a vár .Js po!garrnestcr·~nelr, 
dr. Puky Arpádnak fölaján~otta, 
hogyha anyagi támogatást kap
nak a város rél'zéröl, a Men· 
ház szobá.iból t,zivesen fölaján
Janak kettőt, a Napközi otthon 
céljaira, a kertben pedig egy nagy 
darabol bekerittetnek a nagy dió 
fa alatt - játs1.ótér számára. 

Az eL'yesiilet jogvéd fl i: lllU

k ·t t.:rt fenn. ahu! ;\ iaF.•Ik lll· 

gy ·nes i0~i tanácso~ nyerhetnek. 
Az rgv,~~t:le.t f0:örel<vé~e. hogy 

a filerendő tags;jgi dijal\ t~llen~
be:l 100 !;Záz({lékos pénzhr.li, i!. 
le1öleg anyagi el!enszolg~lia1ási 
adjon. 

/\z egye!'íl:et tagjai leh;_~!n;.;k 

rendes- r:s p~ r toló tagok. 

Szüksége v:.;n a ka to: ikul\ 
összetarfána vagyis minél töbh 
lagnt. E1.~rt tr"~rek1sik isnwrtl'ltli 
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ez intélményt a székesfővArosoh 
kivül is. ValószinUleg rgy'ik te
kintélyes tagja \:árosun.kban is 
meg fog jelenni Hy·::11 célból a 
kö1ei jilvöben. 

A Katolikus Akció,;ak g~·f\ 
ny ö rU és életrevaló munk ~; -: en· 
ne-k az egyesillelnek mel.~:!iöp!tása. 
Kell, hogy ennek fenniartá~át és 
fejtesztését a magunk ügyévé 
tegyük. KérjUk e:dránt hi'!<:·stvé 
reink figyeimét és jóindulatát 
addi~ is, mig bövehiJ rés?Iel{r•.'l 
besz~molhatunk. 

Szent Imre llnnepaé1, 
á Fm2. isk. Mária kontzregációia 
nov. 4 én Szt.lmre Unnepének eJ(l .. 
niipján, lelkes ünnepséggel hó
dolt a li homo:) herce&?nek. Az 
Unnepse2 nivós · képét Bodor 
Ahjos. Dolez.:ál L:is1.Jó, B.'!zzeg 
Ferenc és Erdei János gnnd~ .. san 
ah.tkitolt e!öadásai emelték. Stil
l~r K·\lmán igazgató oZ Hiuság 
lelkes hangulatát felhaF7.ná:ta az 
ef4yh~z és a ha?a odaadó aláza. 
tos s1.erc~~~én;!k a ki mélyi'ésére. 

A szent Berta~an E~yház-
Nöi kereskedelmi szak- közsé:< FOt·g\'hflzi É1ei<kara szt 

tanfolyam. A helybeli róm. k:1t Cecilia n(ipj .n, uov. 22 en rCf!-
nöi kereskedelmi ·~s?~~,~~nf:,,yam gd 5 örako; é'ő, f~i 7 órakor 
nak az idén múr !<ét osttálv a elhunyt t11g_jaiért szolg~itatott éne-
müködik. Ez~rt uj t.Pi .1f :ilk:i'l _ l Le~ miséi, m~lyen a taf:!ok és a nép 
mazása vált szfii<S(l!ess~. Erre az az ui orgona mei1et léleke.me!ő for· 
tanszékre az P~yh 11tan 'le·~ ZH- nL!hH1 hódollak ö:-:eik eml~kének. 
terhart Hedvig ol< . f·+:f!kerr~· Ddc!l{l:t a1. É'1ekkar h~lvi
kedelmi is:'olai ta:t ~möt ali, :il 1 :.t··t!ébe·:• j'\: sik~rOit di ;znóloros 
maz·a óraadói min~~s?~b~n. 1 tizór~i ~~1":i!t·!f szivncmu 

·· ' ='itt) ~~s J(>IA: vidámitó {ln ~kk el 
S";ent Er~sébet finn::pély.,1 tar Pt av. roP~ a !-'/oká~og harát

Nov. 18· án V8sárn:~ p d~.:'u An a ság :.s ö·;.szej'":vete t A kora d~lu
Feherváry.zárda is~:OI.'' nö·,endé- l; t::ini l'rákhéin az Énekkar elnöke, 
kei szép Unnrp~é,~!:'!el hé'<.h!Uk . M .. ~r,nin Adorjin pr~po~t p'e~fl
Szent Erzsébet flndé~én•..'k. ~ 1. l! r~ o~ ur is me(!ielr.nt s a tö:e 
Unnepsé~t't l\t VikióriJ növ~r megszoko:t · kl\.~vetitn szavaklcal 
rr.ndezte: f.!VÖ!'Iyörii s;avala!ok, hu·lditoU:~ a ta~ok;}t az Ö3~zetar
énekszémok közöt': (l c~od~n)- ffl~·ra é:t az r.~yházi ~nek eme
z~ák C\zentj~, legend.ls t nr: énetet l lésére 
ad!ák elö az 'iskoia · t~nu',·,j rnep·. l Dec. 8 án sajtógyfilés! A 
lepö Ugy:~s~g~el. Az _íinnep} j1 h•·l\'h~li · rgvhár.k":•égek a Köz· 
heszédet 1 hkölvt Imre lrJ•ok'::il•• !l pon~ i s ·irnv111alat kö. remUködé. 
mondolta. Az finnnnP.Iv•·n n:~gr· ;: s~vr'l ft)í.!iák m:··~•;nt~ni ezt az 
számu knzöns~g vo)t iel:':1. ;j irodaírni · és mi.iv~~:1i ~zin;_•7etU 

HöalSk eml,kr:a. Nov l.~" 1 fl ~~i_'ódél~tánt ~· Ka'oli~:u~ ~uJ:ur.~ 
város k~)zönsége l;~gvelet· ... ~ lin- 'l ~n:~. feh. rterme-.nrn déjtt'éHt .l óra1 
r.epslt~~··l emlél<f'7Pit m ~s~ · ~ ~~ :<ezdr.t:el, 
vil~gháb11ruban elrs· L h~s·""''r(lt, l Ennek ;.' saj:ógyülé5"ek .a 
A fe1sl\városi temet~h"n a h·'n;:i'd~ '1 rtndel:t't~e fdvi 1 ágns:'á~t nyut
siri~nál me~jelentek :' ln~~-')~~·~gol<, ! t ·ni a ~~fü, a s:tj~ó · ófiA:-;i \utí:ll
a katonaság s a hiv ... k ~ol<at:i~~;;~. 1 m~ról. ÖntuJatos, hit,~:H~7 nlg-i'ISZ· 

Ma~nin Adoriín prépor.t p'éh1- ! kodó t l!Ven azér· tuJj;l khteles
nos imM, T~kntyi Imre hitoki<"~tll l' ~égét: támo~ut~i. a ~a1tót. !~F>jl· 
káplan pedtg emlikbes1.édet •nkat e.tzel ero11taru a kato11kus 
rnondGtt. aendolalot s biztoaitani a szjm-
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arányunk sulyM. EriHienséfZünk ;1 Ptátz~y J~nos karna~y vezeté-
e~yik föokozója saját ~(f_iiónk rl ·1 1l~"e' 
hanyaP.olása ~z ellenf;',bnr en~~f· ; 3 Kr1to!ikut: problémák és a 
tése ujsáeriira ki\Ht\tt pérz~el l sajtó eimmel Str: eke Ern() buda
Szeretni k~llene anf'lrirn l'>r.n'la- l pP~dí hitoktAt/l, at A. C. saitófit · 

l . 
gunkRt, hof!" a betü H1olrrato~ ' ~~~ra tart előadá~t. 
erejénél is magunk hairronnak a 5 Q!;.;,p;lr jenö s2erkes1.tö. a 
szépét töre~S7ünk ellhr~ozdi•ani! : Petl5fi Tár~aság tagja versP.iböl 

TeR\ifik azért ezt a Fajtógyii- 11 olva f' f~·l. . . . 
1 és )~togatottsá~ban é~ ered- /j 6. Ó.ombet~k csafaJa Clmfl eey 
m étnlben Razdaf;g~. Ha nem 11 felvon~sos szJ~darab~k előadása 
ilven Jes7, az a mi szégve- q az l\ flóvármH Mána leányok 
nOnk lesz 1 · lj rf'"ldPzésében. 

~. • 1 _ ... • • l 7. Verseghv Károl_y A C. tam\-
A SBJtógyU ~,, prog1.omm]a' j1 cr-n~ánttk előad~sa: A mi s;:Jjl-nk. 

l) Magn in Adorj~n prPpost 1·; B~J~pödij nincs, c~upiin a kész 
pl~b~nos me{!··yi'ó ! ec:?~t!e. ·1' )(iadr\:mk ferlezé~ére kérjük a ke-

2. A katoliku-; ér~~~k''ar ~7:~m~ ,. PVí:'S ~donvinvokat 

o: •••• ll ll<::)~~~«-<·~ :»J"J3>))»):l(«<««('"'; :-aw>~:: l n•nuJ -~· fJ! lfil.ll!il»c: o . . . .. 
Hitéleti tájékoztató 

decemb~r hóra, - -~ O i ll IIIIJIJIIIIi<i :~~ ~~~((<~ :):~1:@«<<<~~ ;,~IIWIH :ifJ~!tc:C 

A végtg s:.P.d~ti r:-·::.1~ :01'~:.1 ;' K···: ~..,;_•b1niúJ vn;la'~o·n·i·~ ~! tnb· 
bic:~ c a!c .~.:,rr, ar.1e y1k·,:r::~ :o~·;.,;al':'n vanr:.1k 

Szent Bertalan p j~. bá~dl-1: 
o~~c~ ) .. én. 

Reggel 6 órakor a R.::z:;,:rffizéi 
társuJat n, .. gymiséje. 

D·c 2·án: 
Advent l, v qrntpia. Az egvh'Pi év ke.:dt:!e. 

A hó elsö vas'l1napj;;~. 1·~,? ue: 6 \~ L ;~::>sz·def:·lt r~-'ndes u.!üb;:-n 
órakor _gj'Óil;du::. /\' C~;:;,,_gyie· d. u 3 .·r;,: t:l::i:,i·, '1!'-'P.~t~ve! a 
offertónurno:;; n;;g-;:·l:is~~j.;;. :-?u .. •· f. tir: ... u'a• sorsnl:~~t ·Grt. 

Adv(:Hbe Tlir:·j:!il tJe,~;.'·,.n;,p:;: '.-!~<::''Pl 6 ór:~;< ;r "Ror :i·" 
[li : :-. ·~ !< '~; ' 'l at '1. k . 

Dec, 3 ,1n: 
E .. ~H.! ti ó r ·l< or az urak Mária
kongri.!gációja hithuzg~lmt ~vU· 
lé~t 1art a f.~rences zárda orato
riumahan. 

Els<') f~orAt~ mi~t~ féi 6 ór( k:~r. 
D ·c 11 ·'··!. 

Magyarúrszág Kormáll)?.{•j~· ,,,l. lJnn ;H~ l d. e. 9 r'lr.Jkor Or.rlepélyes 
! ·~! :. o t:-=. l .... ' (l . 

Dn:. ; 
El stJ P':a i it: h.. 
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Dec 8-An. 
Szepiotelen Fog:lntat~~ iinnPoe. lstenHszte!et vasárnapi rendben. 

A Szepli)telen t:ír~ulat off~ rioriumos 
m;séi~~ 6 óraKoi 

S..,i'ó::ap ! 
A szrntr~d~e keretr:hr,n s::;~n•beszéd ~ ka•olikus ~aitó fon~o~~;á~átől. 
Es•e 5 órakor Onnepi ~=~it<',rvOiés a KuJ:urh.~zh~n. Kozremf:li<ödnek a 
n fővárosi kikO!dö~ P!.-. ~A u:;i~su:-:k me1Pf! érdeklödést, Aldozzunk S7.i
ve~en a ka to li!: us ~ai~l:ért T<11 ;s·-~ ezt mindenki n.~g~on komoly lel
ldismeretbeli kötel:·sst·gének 

Dre. 9 én. 
Advent ll. '"·a~.:~rn. pja. h:f.en'is·ttelet rendes idöbt:n, 

Reggel 6 óra~or .a S'l~·plölr!fn 
Tt.rsuL t cf::kOmisl>je. 

Dec. 13, 14. 15 én. 
Ala z cs(Hörtökön. p{>nteken és 
"'Zo·nb;ton e~te 6 órakor szcnt 
hcs7·~d a c<;alád me~s-zeníe!ése 
érd~~éhr:P. Rr.~'léd u;an IHánía. 

D<·c. 1 K-{ln. 

E·!;··:.:.znap s::ent~égimádás. Délu-
'án 3 órákor a Rl)l~afOzér társu· 
lat l·ö·ös imaórát !art. Este fél 
6 c~,p 1ror S'l.PTH ht•SJ.~d. utána 
ü F·,·p€:h:~:':. csa!ádfr.iajt~n~ác·. Szt~nt· 
c: i.,: h:.>té~"'' ,, \.·.·~u • . - • 

0~C. 19 ~·n, !'Zerdán: 
K :n:~Hböj·i :;· ~'. Enyt·dte!t böjt. 

Dec 21· é::, p~ r· t~ken : 
Ké1:; orbö]·i nnp. S:dgo:u bl'>jt. 

Sd. Tamác; ilpos·~d ünnep,;. .A. 
szent Tamás tár~u;a~ offi.:rtoriu-
mor: na~yrnis:~je. 

D:'C. 22, f.7ombnt: . . 
Ma van az u1o!só Rora~~ iC:·'', K:;.,-nrhüj:1 nap. Enyhtft tt böJt. 
K~nlorböjt s ·erd:~ i n .-;s '-:'\~;·:!··;l:ián 21 ·-· 60 évesn'-·k h~rorr.szor 
:..:z:l.bid e.-mi, de l:5L< ~.'.,_ ... ;,:r jú;L-:ni. f-J!J'jl "zah~rt enni. 

A káq:uroöjt pénkkj·~n s~1:1:en 11-•r:!!Lszor f'Zabtld enni r:s .egy
szer jóllakni, de hust n•~'m ss1b ;d enili. A husevés tilalma mar 7. 
életévtől kötelez. 

Dt:c 23. 
Advent IV. va~ ~r<ti-~p.Ja. Rendes v~sárnapi rend. 

D; c. 24. hP·fön : 
Ku"c~ony ''L: ill i'· s ·ig'l1U h'i( Éjfélig mint kántorböjt pén

te"'j~n: h~rom~zor rrm1 ~ ~~·· 1·er (· kr, Jm~~evés ti!ns. 

Dec. ~~5 kt!dd~n : 
Kr?etony Unrl'. pf fjjt: 12 ór:1!1.wf "r;ne~tél}'e~ szem mise. 



Reggel fél 6 l~nk ·r pásttorok R'!ggeJ 6 6rak1r pAszforok mi·· 
miséje. séj~. D. u. 3 órakor ünnepélye~~ 

Vesp.!ras 
D:c 26 szerdán, 

Éjjel 12 órakor végtt ér az ád1t:nti tiltolt idö. S!~nt htv:1n 
eisö vértanu ünnep..!. V :iS~%rn:jpi r~nd. · 
Reggel 6 órakor a 81.. M.iria 
Társulat offer1óriumos nagy miséje. 

Dec. 27. csü•önöki>n : 
Szt, jáncs apostol és evangéJista i.inr.t.:pe, 

D~c. 28. pénteken. 
Apróslentek _nnn ~p~~. (H·;ródes al•al m:gölektt betlch~Hli ki~dtdek 
ünnep!) 

Dec 31. h4.'1fön 
Sz t. S dlv~szter pápa Unnl~pe. 

E~te f~l 6 Jwr év z.~ ró h ilaadás tv Lá i ó t1j•a:oss :,g e:;te fi órakor 
s:!ent bes·1.édJ~i és litáni.wal. 

Az i:itentiszteletek rendje: 
Va sár és Onnepn::~pDn : V :JS:u és o~u1cp tapo:t : 
6 óratwr é;:e~e,; s;.en: mis=!, szt. 6 ó;akor orgo.1as m!se szem be· 
besz~d. 8 órakor d~ákm se ev •. m- s.~éd. 7 ór :::kO í c..;. m:s!. 8 ~)r-t
gé!iu n U ~~~ szea 'b:!S ·~d ~yer'~le· kor :ILI km i~~ S~.entbesz(d ,:yer
kekn~k. 9 óra'<or p'eh\ :i:Ji na~y mel<ekn·~k. 9 óra!tor pteb:\·1 ia 
mise ll 6:-aiv>r c~e·t- njgy mis.! Szen·b~.;z~d. ll (jra-
des mhc orgoilával. D u. 3 kor kor csende!.'., e.;;e:l~g énekes szt. 
v~sper-:S Kereszte::·~s •t\:metés. ll1lS~. D. u. 3 r~ra'H)l" iil llli·i 
A 6, 8 é;; a 9 ó:··d szi. :nisé{ (r1yt'ul id.Jben [d 5 órahlY.) 
alatt gyt',nratás. Kö::tupoko:J : 

Ktt~n,'ipokon : 6 órí:lkt~r o~gon~~ szec:t mis ~. 
6 órdkor o~gon.\s m:.-.c~. V ;il!lJk Sz~~n& mi~é; V·;Ollélk mé:~ Ll 7, 
még f~l 7 é~ 1/4 S ó··~ kor :~i.~ t: n; 7 és f ~l 8 órakor Mind ~n la: d-
mi~ék. d~n 6 órcJkor szen! mi~e é.; :.j· 

t'1~0.i~.i~ pidtut szt. An•::~! i!sve· 
le!~rc. Minden szomba!on s ün
nep e ú ti n; pon este 6 ó;-a'<or 
l itar.ia. 

Szentmisé k rendj-~ Mithafüreden: Dc: c. 9 én 23 3 n d·:c 
25 é!1, 25 án <.L c. lU 011!,or ts m;!ickn c ... ü.ürlökt~n r···~~gt l f :l 8 ~-or. 

A :-~zen t Erz::cbet t t: mplomba.n n·!indC'l va~tn n~·: p í·s ür.u.pt n 
f~l9 kor dilkillis~. t:!l 11 !~u.· p;jjg L .v~~~:~.-mi~,!~ 

A .k ,rhé.z káp1sná9an. mind.:n reggr.l f~l 6·kor, a Ftiltrv~ri 
zárda klp)l!llJ~bJn rn.n.l.:1 r~;4gd fi~ro.nn:~yed 7 koi, a tvL"!nh.~z 
képo·nájab.ln p:dig kedd n é:i P·~n~tKdl rq~gd 7 ~or v.:11 S·e11:mi~e~ 

Dec. 2~ é11 a 1\·,:\!;- . ..;·iiJa:n~·n:l t!_jf.~li sz' .. ~n: !I!ÍSi:! 



Ahol a Katolikas Tud6sit6t készitilr. 

Amikor e lapok felelós S%erkeszt0je a kéziratcsomóval 
:a nyomdába megy-' átadja azt Huntik Imre föszedönek (a ké· 
)ten baloldali ülö alak) és megadja a lap beosztására vonat
kozó utasításokat. Huntik szélosztia a szedöi között a kézira
tokat. maid a kész szedéseket oldalakba tördeli, levonatot 
készit belőle és az esetJeges hibák kijavítása végett átadja a 
felelős szerkesztönek. . 

A hibák papi ron, maid a szedésben · megtörtént kijavi
·tása után álk'!rülnek az oldalak a gépterembe s a nyomda
vezetO Czobor Mih~lv (középen álló alak) utasítást ad a mel
lette álló N agy Ferene segéd~épmesternek, a~ oldalak gép
belövésére és zárására, maga pedig a szükséges papirmennyi
$é.Zet vágja meg és adja át. A próbalenyomat után. a papir
csomó a ba Joldali gép asztalára kerül. megindu) a motor és 
a berakólány a gép lépcsójén állva egy fogantyu segítségévet 
átkapcsalja a képen nem látható forJó tárcsáról a l.imditlSke
rék mere-v tárcsájára a transsmissió sziját s megindul a gép. 

Még a meJ.!szokott szemnek is mindég érdekes és kelle
mes látvány e gép munkája. Az .ezer különféle szerkezetü 30 
mázsás sulyu Qép robajos munkájához sem.miféle segitséll 
'!lem kell a papirt berakó kis lány munkáján kivül és nyomja 
-óránkéQt a Katolikus Tudósilóból az ezer példánvokat. 

Nyomás után összehajtogatják az íveket és egy kis kézi
~ép seQitaéJlével dróttal átfüzik. - Ekkor ujból Czobor ke
·rül a lap, ki százas csomókban a vágóQéphe helyezi azokat ~ 
és széleit körülvát~ia. Majd jelenti: "Szet'kesztö ur, a Tudó
~itó készen va n ••. 



• 

• 

~-=--=---~---=------- ---_:-_ ::_ ---------------- -- --------- ----

Nfl""'• Btata.4ri•·k6n~""fiOtJldfl GNhflfltJ•, 
hdqjdotto• Nigrinyi _,.,erette. 

Jl'~leli• kfafló dr, Halmos Ml.1141f1. 
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