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BoidoM ujévet l 
Vannak a társadalmi életnek közös szép megnyíl· 

vánulásai, kedves szokásai. Ilyen az is, hogy ma egy 
köszöntés jár szájról-szájra: boldog uj évet kivánok 
Ezt a pár szót viszi a posta, ezt röpíti a rádió, ez 
csörög a telefonban, ez a jó barátok köszöntése, ez 
hangozzék ma erről a helyról is: boldog uj évet kivá
nunk kedves olvasóinknak. 

Első kivánságom a gyermekeknek sz61. És ·csak 
azt kérem az Istentől, hogy az életben sok szép tiszta 
örömük legyen. Maradjon mosolygós, derült az arcuk, 
amilyen volt a karácsonyfa gyertyácskáinak halovány 
fényénél, okozzanak sok-sok könnyet kedves szüleik
nek -.de örömkönnyeket, amilyeneket a szent estén 
csaltak ki a gyermekeikkel együtt örvendő boldog szü
lök szeméböl. Példaképük legyen a gyermek Jézus, 
kinek gyermekéveiből csak azt a pár szót jegyezte fel 
a Szentirás: "engedelmes volt szüleineku. Ha ezt kö· 
vetik, ha ezt megjegyzik, hiszem, hogy kivánságom 
egy ujabb boldog évvel fogja gazdagitani életüket. 

Második kivánságom szól a fiatalságnak. 

Az emberi élet legszebb korszaka fiatalságának 
évei. Tele reménnyel, duzzadó, pezsdülő erővel, hájjal, 
szépséggel, romantikával, szövevényes szines szép ter
vekkel, kedvvel, örömmel, mosolygó derüvel, üde lel
kesülö tetterővel. Ha örülni akarunk ifjuságra, vagy 
legalább is megifjadásra van szükség, ha lelkesiteni 
akarunk, ifju kezébe adjuk a zászlót, ha tört remény
ról akarunk szólani, ifju koporsójához álljunk. Mi~tha 
lsten is az ifjuságban gyönyörködne legjobban, mert 
valahányszor angyalt küldött a földre, azt rendesen 
ifju alakjába öltöztette. Ifju alakjába öltözött anQyal 
köuönti Isten leiszebb leányát, Máriát. És én uQy 
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kép:zelem, hogy a karácsonyi szent estén vig angya1se .. 
reg zengett dicsösé~et 13tennek, mint husvétkor is fehér 
ruhába öltéSzött ifju angyalok hirdették az embernek, 
hogy Krisztus feltámadt. 

Nagy kincs a fiatalság. l!pen ezért nagy bün, ha 
valaki könnyelműen bánik vele. Pedig hány van, aki 
maga ráatja le koszoruját, aki maga tiporja Sárba 
büszke szép önérzetét l Istenem, ez uj esztendöben 
vajjon hány angyalos ifju arc fog eltorzulni, 
hány szép lélek fog tönkre menni? Akik· 
nek szemében ma még a fedhetetlen jellem, ra· 
gyogó tüzea fénye lobog, egy év mulva talán kisirt 
azemmel és fájó lélekkel fogják végignézni vesztett bol
do~ságuk megmaradt roncsait Ettől a szomoru sorstól 
óvjon Isten minden fiut, minden lányt, Ilyen értelemben 
kivánok boldog ujévet a fia talságnak. 

Végül boldog ujévet kivánok az öregekaek. 
A fiatalságnak romantikája, szépsége van, az öreg

kornak pedig értéke. Erényei, lelki kincsei, értékes 
szép tapasztalatai. Azoknak, akiknek fejét már talán 
fehérre havazta a felettük sokszor elviharzott ujév, 
azoknak azt kívánom, adjon az Isten sok örö
met, nagy megnyugvást eltöltött életük szép emlékei 
felett és azt a boldogító öntudatot: érdemes volt é1nem. 

Az arab puszták végeláthatatlan sivatagján míkor 
végig táncol a vihar szele, a puszta terméketlen 
homoksivatagja furcsa, kit;érteties sivító hangot ad. Ilyen
kor a puszták karavánja megáll, az arab tevéje rnelJé 
huzódva hallgatózik és halkan, szinte suttogva mondja: 
hah l a sivatag sir, siratja 1errnél<et1enségét f 

Nem volna fájóbb lelki kin, mintha egy eltöltött 
szép hosszu élet után valakinek a lelke azt sugná: 
életed puszta, sivár volt, sirasd terméketlenségét, ér· 
demtelenségét f Ettől óvjon Isten minden ör~get. Ellen
kez~leg, adjon az lsten nekik sok sok örömet, lássák 
Qyermekeik boldoiulás,t, terveiknek me~valósulását és 
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Jegféképen pedig lássák csonka hazánknak ré-zi ba~· 
rai közé való visszaállítását. Ezt a boldogsáQot hozza 
meg az ujesztendö minden öreg magyarnak. 

(JI.) 

Hogy lett a miénk 
a Szent korona-ház 1 

Minden család, mind ~n egyesOlet arra törekszik, hogy 
ma~ának hailékot, helyiségei biztositson. Ez volt terve az Egy. 
házközségOnknek is. Régi terv, réf{i gondolat volt a ház meglzer
zése, melyet mé~ előző ptebánosunk vetett fel, azonban akkor 
lekOzdhetetlen akadftlyok éliottak annak utjában. Pedig a terv 
jó volt. A helybeli Hangya kö1gyUiése kimondotta a Szavetkezet 
felszámolását. Vagyona eladásra kernlt, hogv tartozásait kiflzet
hes~e. Legnagyobb hitelezöje a knzponti Hangya volt, aki abban 
az időben t•gvmaga mintrgy 150 OOO pengöt követelt a gyöngyösi 
Han~yától. Ha már mindenképen el kellelt adni a Hangya
h!zat, le~yen az a gyöngyö.;ieké, a gyöngynai kato'ikusok6, ml
vel a Hangya megszerzelt vaJnona is naeyobbrészt a gyOngyGsl 
katoli~usok munkttjflnak eredménye és takarékoskodás& volt. Igy 
a v, gyonnak legalább egy része, a Szent. Bertalan utcai hú 
maradjon meg továbhra a knznek, a gynngvösi katolikusoknak• 
A vé,el pénzog~'i lebonyolitását pedig akként gondoltak, hogy az 
Egyhá.t:kölség átvállal bilonyos tartozásokat, melyek közOtt els6-
surbdn szerepelt az üzletrészeseknek 32.000 pengOt kitev6 
Ozletrészkövetelése is. 

E7. a tervezet e2yenesen az üzletrészesek irdekét és céljit 
szolgállét, mivd az Egyházközség bekebelezést ls felajánlott a 
házra, az Ulletrészesek követelé~én~·k naeyobb biztositisira. Ezze; 
szemben EgyházközségDok nem kiván mást,·~:~mint tOreimet ll 
várdkozázást, amig jö'ledelmeiböl ki Jud ja fizetni~Jartozisait. ! 
megold~s azonbJn megbukott egyesek tUrelmetlenségén, kOvete
lOdzésén és hangoskodasán, kik ULietrészeik értéké(azonaal,•· bala~ 
dék nélklll, egy Oaszegben akarták megkapni az BgyhizkGz161t6l . • 
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l!kkor szakadtak meg végrt! a t rgyalésok az lltyházközség 
és ·a felszámoló Hangya közütt. 
i 934. év au~usztus 22 érc volt kitüzve az árverés a Ha ugya 
minctkét há1ára, amikor is 'n c~yik 1\·\áfyás király· Ulcai ház ela
datott, a másikra, a S.~t. Ber trd;~fl u ·cai bériJazra árvere lő nem 
jelentkezett, mivel rtnn .. k 6 OOO pt~l!f~Ös kikialtil~i árát sokailották. 

Itt kapcso'ódnu bt! Egyhát.küi.ségUnk ujra a dolt:okba. 
Tudva azt. hogy a kthpol':ti Hangy?.n ·JI, miniegy 53 OOO pengő 
összegli követfics áll fenn, ntelyet ft Stt. Bt>rt;;;Jan u:cai háznr.k 
kell fedezni. Egyhhk{~!~~~fí~:k tt:rJ:yalást ke1dett a legnag~·obb 
hitelezöve l, a hö~·ponii Hjngv1 vn!, hngy nem volna- e hr.j'and6 
keves~bb öss,eggel bet:rni, abb"n az es(•tben ha az Egyhá2köz· 
ség lesz a vevő? Tapo~a~ód1.ó érde!dődé~ankd siker koronázta, 
mivel a H ,ng~<i központ me~·,zemenö elözékenysrget és kimon
dottan jóakara~ot muiafott ·10 OOo per\g8b!:n jdölre meg iiZ OS'-Ze· 

get, melyet Eg)' há1.kön;'~1-: ü r; kt.t k be kelklt igérnie az árver~sen. 
Miután hitelről gond .sko~Lunk, mt·gllilliiohu!< a gyüjtést. Egyh3z
közstg0nk elnöke, Ma~nin Ad·irjan pré ·ost p'cbé.Ilos maga ve
zette a gyOjt~st. Sí_ernt\:}e~en l::to.,;alla me~ a tfh.-ősebb, áldo1ni 
tudó és akaró hivt'ket, mind~ ü l r~mu~atv.:1 a célra, mely Egyház
községUnirel vezdi ezen !t,;en €nekt·s ing,1tJan meg~zruesénél. 

Az áldozatkészst~gnt k t:~ n-cg(: :fsr:ek o!y,·n fok<il tapasztalhat: uk, 
kUiönös::>n a f,Ze;l~nythb, ue fcg·J<,~n~· lelklt hivckl•~l, hogy rövid 
2 hónap alít it 18 OOO P ~~Li l t fj n.:· nit: s célrél. 

Az o;~~óber 30 j:l m::g i.J:o:, éirv~ré~en koJtJoly \'evöként je
lentkezhel~!ltik ;_·~ ~· h;·t,.a; 40 OOO pt:ll;.._öért mq;! s vettok E~!}·ház
községün k 5 t.~ n1ár :1. 

A g y U j rést to v abb to: y· t .d juk, ld' g ker•.··· íi nk m i n d t! rt ft halö
sebb ka~oiiktts c;al~dot, kik m5~ ne:n járu!'?.k odományai~kc.J a 

házhoz, r:iL··:i azt 3!nrjuk= h-~~y Eg\ h 1:d.:ü?ségür.k háta teherm. n
tes legyt·n és az t lL d~ i titfolyó pvedtl r ek te: j• egé:-zükht:n a 
ka t o l i k u s c •.: ! 1 á !t' g \ e n t k fo 1 u i r li í: t(, k . V e:r o~ u n ~ b a at c g , h :·J 1. i a d 6 
nincs, ped:g r.z voln 1 ;1 kgigdzságos2;1b, rnl'ft olt aiwl rg}·hl7i 
adó van, mint ahogy ~sakn~~m mindrn vMo~ban megvan, mindt!nki 
vagyana s j öv d.JPrC ZJrányáb·w j1r ui !t l\ato~ikus c~lokhoz. Mi e 
tekintetben teijcscll :l !uvek a doza:ktzségére V8J!YUnk utaiva, 

Á házvéitluek vannak ellenzői h:, és ezek leginki'ibb azok
nak sor .. .dból kt.rUini'!{ ki, k1k rH m j~rultak hozzá az in(f:tlan 
megszuzéséht:t. és a j ··v·-:.bcn l'em ~ivánnak adni é·; il~·enekre el
ső&olban nem a 6legény~k közöli akad:unk, 

Cétjaink, jószándékaink tiszták. Az bten meg fog segiteni. 
L:ankadatlan kitarlát:sal, erös akarattal haladtunk kilüzllt céluak 



felé. Megrn1~V'Ir~zzulc ~~ m ~~~r'etj'\lc, h:1gy nem Ö:111 a gu nkért, 
de a ki)térf é~ minJ.!n k~·o iku; hivö,~r( dolgozunlt1 a pen~öket 
nem nekU11k, de a katoliku~ l<r'\tn ·k adják, munkánk gyümölcsét 
nem mi, de az összes katoliku' hivek fo2ják élvt·zni. 

Elöae is bizton remr·1jiik, tudjuk, hot?y van mP.g városunk 
katolikusaiban annyi · n~rne~ aldoza! k'~l-iuég. lilki fele m~lkedP.ttség, 
mely me~fo~j i érteni, hoi{y a k tto.iKus ér.J•kért mindnyájunknaK 
áldo, nunk k~ll; ha ezt meg.~rijül<, ak l<or nem fog gondot okozni a 
hátralt'VÖ 2J,OOO peng ö té:rto- ~'ie mit-!6hbi !el jes kicgyenlitése. 

Végtil ill me~jegyezzUk, ho{!y a Gyöngyösi Szt. Berlalan 
Eg v házkOzc;ég ra~ácsa 1934. dec. 20 án tartott gyUiésén egy
hang u elhatározással kimond·a, hogy az általa megvásárolt 
H.~ngya féle házat "S1.ent I\oronu"- hiHnttk fugja r! nevezni. Ezt a 
nevt!t pedig azért válasz'olia, mivci 1809 ben ebben a házban 
pihent meg a magyar S-n·nt l'orona, mikort azt Egerbői Bu

dára vitték. 
(P. L.) 

Sajtógyülés után. 
Dec. 8 án az egyhálkil-z~~~ek "rlj:{l·~z3kns;::i'lly i a KöLponti 

Sajtóváilalattal egyUtt jól sikerült propig.:Jnda ~yUiést tanoa. Al. 
érdeklődés ig,·n nagy volt ~s a·ni ~ iegf.'\bb, töhtj volt :11int szal-

maláng. Ezt bizonyi j J az i-=, thJ~Y lt:'trnn napon bel Ui öt\ ~n ·t~l 
többen fMelttk el ö k . to!i kr: s n.:~ pi L· pr él. T;:qékoztdfá..: ul 
kö.:öi jUk a k~ to, ik u~ c~ n~ f!i ,,._ u: ik .. )::; u i'!.~-~'~ {· (., fiJlyd; .-,:uk 

lime1t. 
I{J'Unöen S'.erkcs?.tett, rr.a~·:-: s;.:n;·orHiu, n.:ip:;ap a N·~m:cti 

Uj;ág. egy hí)r·:< 2 .:O P. :\1i11de,nrd g~ors:.~n és olcsón 1ájéku:tat 
a 4 fi:kre; Uj ne·n:t!d~:·:. N·'pi~_; it<:1iyu al Uj lap, Egy 

hóra 1.4') P. 
Folyóiratok: A k'l'o'1~us ·"r·~·-n;~t'-~ tul·:'lll:Í:l;'')~ é:i hoJ.1:111i 

kincstára a Ma:~yar Ku' ura, :ne·~je!en k h •·~·ont' ~~~ z·:r. Pe ·yt'd
é~·;e 3 P. Al aktiv k;ltOitcismu. htt·li''l 7 a,,.~l ftJ!~:ó;·~tLi a Korunk 
Szava, megjeleni!< két heten i< i11 t. fél:~vrc csak 4 p .. d g ö. Irodalmá
val is elsörangu a Képc!s Krón1ka. R.idhí, ~tirifLL~. iilm, divat és 



llalmankarovat. Heti lap. Negyedévre 3 80 P. Tudományos folyó
iral kiv616 irodalmi szemlével a Katolikos Szem le. Havilap, ~gy 
6vre 10 P. Kiillitásban, szerkesztésben, tartalomban megujult az 
81et. Hetenkint jelenik meg és mégis csak egy peng ö egy hóra. 
Az easzel hitbuzgalmi lapok közUI legjobban van szerkesztve a 
a Miriakongregir.ió, me2jelenik havonként, egészt évre 3,20 P. 
A MunkAaifju annyira érdekes, hogy nemcsak a tanoncok, hanem 
mlndenkl érdeklődéssei olvassa végig. Havilap, egy évre 2.40. 
A magyar falu kedvenc vasárnapi olvasmánya a Népujség. Min
den katolikus hetilapja a Sziv. A konstruktiv magyar szellem ter
jelztője és bátor harcosa a Fiatal Magvarság, havonta jelenik 
meg, évi elOfizetése 2.40 P. Asszonyok-Lányok, a ka&olikus nők 
folyóirata, minden modern kérdésről havonkint tájékoztat, egy 
6vre 2 P, Lényoknak: Nagyass1on.yunk, Egés-z. évre 5 P. Fiuknak 
Ziszlónlr. l évre 5 P. Gyermekeknek: Tandérvásjr, ne~yedevre l .30 

Az 11az katolikus - katolikas lapot olvas. 
Az Osazes katolikus lapok megrendelh!!lőlc: Katolikus Höl

~~ek Országos SajtóegyesUJete. Budapest, VIli. Haránszky ·u 20. 
• • • Igaz katoliku& vagy ? Nem vagy igaz katolikus, ha megtU-

rOd bázadban a nemkatolikus :apot l 
Melyek a nemkatolikus és részben katolikus ellenes lapok? 
Az Eat, Pesti Napló. M tgyarorszá.! (az u~ynevezetr Est· 13-

poli) katolikus szempontból sulyos kifogas alá e~ö és a funada· 
lomban kompromilálr zsidó lapok. - Ujság, a harco:; z~idóság 
laja, keresztényellenes célzattal. - Ma~yar Hírlap, a zsidó sza
badlcOmlvesség szótsöve, a betiltott Világ u·6dja. -Esti Kurir, a 
radikiHa zsidósig délutani ]apja, - Mai nap, ugyanaz délben. 
- Prisa Uj&ig, selejtes apróhirdetési n~p'ap zsidó ~zerkesztesben. 
Peali Hírlap, a liberáfizmus és a támadó protestáns iránvzat 
napilapja. - Budapesti Hir:ap és 8 Órai Ujság gyakran lámadó 
szinezetD protostána lapok. - Népszava, a vörösök iLgató Japja. 
Pester Loyd, látszólag szintelen, va1ójáhan katolikus ellenes. 
Ma1yars6g, Uj Magyarsjg, közömbös. A R~ggel, Rc!gg~'i Ujság, 
Hélf61 napló, Magyar H~1f6. N::mzeti figyelő, eg~ik t~tm karo:i. 
kas. Szinházi ~let, Délibábról csak ennyit: nem ka to i ~us 
kábe való. 

Katoliku• Testvér J Ha a katolikus ellenes lapot filléreiddel 
ttmoaatod, - Krisztus ellensé~ét segited l Mindt!n idők kőzOm· 
bOseiba azól az Ur szava: .Aki nincs velem, az ellenem van és 
ül DIDI ayajt Yelem aa azétszór. • 



Olvasóinkhoz. 
Felhivjuk kedves otva:;óink szives figyeimét arra, amit az 

elsc5 számunkban mondottunk, A tudósító elOfizetése 1935. j~n. 
l·töl kezdOdak. Egész évre l P. Tekintettel arra, hogy a Tudó· 
sitó nem üzleti vállalkotás, hittszük és reméljük, hogy ezt min
denki megrendelt. A kiadóhivatal az előfizelök összeirásával és a 
pénz beszedésével Galambo~ Sándort biz·a meg. Minden elöfizeto 
a bt> fizetett ösS!egrOI ny ug rá t kap. Kérjük a kedves hiveket, fo· 
gadj-ik sziv~sen m~gbizotrunkat, ismételjük, nem az anyagiak ked
'léért inditottuk el kis )dpunkat, hanem azért, hoay osszekOt6· 
kapocs legyen a hivek és a kmplom köLött, a hivek és lelkipász· 
toruk között, irányftó, elöre beszámoló a multról. Aki ennek szak
ségességél nem látja be, azt meggyőzni nem próbáljuk. Mi azt 
akariuk, hogy minden család megvehesse, azért szabluk meg 
ilyen csekély összegben az előfizetést drjat. Akik belátják, hogy 
ilyen ár m~l!ett még a nyomdaküitségek sern térölhetnek meg, 
azok f~IUifizetésekkel jótékonyan siethetnek segitségOnkre. 

M•!~biZ:lttunk meg január fo:yamán minden családhoz el
megy. Ht~ valaki lév~désböl kimaradna, nem kapná meg a Tu
d6si1ót. vagy arra vonatkozó:ag bármilyen Ugyben panasza van, 
az forduljon a következO ctm•:k rgyik(hez: 

Stt, B.!rtalan pleb.ínia; va~y főtiszt. Guba Pál nyutl. tanár 
Vezekényi utca ; va2y Dr. Halmos !\\ihály gimn. hittanárhoz, 
H1rt'k, tudósalások, va2y cikkek közlését sziveskedjenek hoz~ám 
kUid~i; Dr. Halmoi Ma h t ly, Ta sza István u. 6, 

Hirdetések dijszabása. 
A m :ti világban n~~m k\!11 hangs u lyo1.nun k, hogy mit jele nt 

a hird.!lé.;. H~rdi!te3rc it>g11i<almasabb hely 1 Tudósitó .• \\iért ? 
Az':rt. mert né~~ cz~r p~·d .tnytnn i ~!~nak meg. Ez azt jelenti, 
ho~y mindcn ka:o!ikus c·.al.·•d ·udonÜS' bzerel önr~l és dzletéröl. 
A hi·d :ré~.:k d1ja a l<(•vttketö: 
l ) Egés1. uldJI l:;.- P 
2) Fel o!dal 7,- P 
3.) Negyed oldal 4.- P 

4.) Nyolc~d oldai 
5 ) Legkisebb hirdetés 

f:zért az árért minden hirdetést háromF zor kOzUink, 

2.50 p 
1'--- p 



~rsek Urunk Onagyméltów · 
sága mint minden évben, az 
idén is 50 q ttizifát ajándékozott 
a gyOngyOsi Kat. Legényegy ·et·· 
nek. Az egylet lagjai mindig háw 
Jás szivvel gondolnak Föpászto· 
rukra sokszor élvezell r1emes 
szivU adományaiért. 

A Kat. LeánykOr dt!C. 15. és 
16-in magyaros moHvumokkat 
tliszitett szép rotisoros estet ren· 

köszöntését naponkint haljuk a 
s:ent misében és mégsem unjuk 
meg. Sőt évről· évre uinpadon i& 
bemutatjuk az elsö karácsony 
örömtt ezer féle elképzelésben, 
kic;;inyek és nagyok egyforma 

1 örömére. Gyöngyösön is minden 
iskola igyekezett karácsonyi jAté
k;~ val kicsOséget szerezni lstennek 
és kedves szép élményt az em"e
r~knek. 

dezett, a jugoszláviából kiOidö.. A LeánykOr mikulása. Dec. 
2 ott magyarak javára. Vidovics O· án tartotta a Ku:lurházban a 
Ferenc izzó le'kes hangulatl:i be· leánykör szokásos t\1iku:ás·est-
szédet mondott. A Kat. Enekkar jét. Kolár B~ba keresetlen kedves 
irredenta dalokat énekelt. S!avalt l stavakkal köszöntölte a vendége
Krupáns;;.ky Gizi és Birnbau•n ! ket, majd néhá .. y érdek(s masor
lmre. Brand Manci me!odrámát ti szám után kisorsoltak a jutalom
adott elO. Cseh Sándor tárogató· · tárgyakat. A tárgyak tarka sok
zon. Bakó Istvan mag~·ar nótak11t félesége a lányok ötlete:iségét dá
énekelt, kisérte Pintér Ma n ci. csér te. A sok ,r; j:\ndék ki~ z t vol-
Rendkivtil kedve& volt a Mar i a tak igazán értékes dolgok. V 81· 
Valéria int~zet növendékeinek é,. e- tal( az•tán olyénok is, rne'yt>knek 
kes tornája és Bartalis O. Kau~5P..~ l r:em az ";flyagi értéke· jött stámi-
8. Kaszab B. Cseh B. Gyürk1s usba, hanP.rn a praktikus találé
V. és Tribold K. ~agyar t~t:c1.11 konysÁg, mcly a lr'gegyszerllbb 
A rendezőség a tiszta b::vé·elt~ l dolgokról - egy pár tU, Reszte-
165 pengöt á·u alta a Ncm .. e1l nye. kötés. ~tb. - a te~i7.i~se
Ujság kladóh.ivatalán~k. ~özrcm~-~il ~ehb Já:t:ksz~·rtktt, dtszeket hoz· 
ködtek Mersttz Ida es Patzay ja- l ia !élre Kt\~ésböl Sll-p~t es izlé-
nos. l stsct alkulnt, rz i icgszebh di-

Karácsor.yl szindarabok !1 C··éret, r n ert ilyen l~ny b''> l lesz az 
Örökre kedves és eml~keze:es ! Iigyes h/,zi ;~szo:1y. -- .\1. ~nne
marad az elsö kará~~ony anJna- l p·1 iy j.',l·t-dcirn.~t a s;rg~ny ~yer
lainak mennyei éneke, mellyí'l ! 1nek•·k karacsonyi ftlruh~z.1sára 
fOldreszállt Megváltónak dtc·1(!sé. : fordították. A szegények nevében 
1et, a hozzá sietö emberek nek l Krupánszky Gizi mondolt a meg· 
b6kcaaqet hirdettek, Az angyalok jelenteknek kOszOnetel. 



Onnep61rt r~ndezett a reál
gimnázium ifjusaga, az alsó és 
felsővárosi elemi iskola. A felsO
yárosi masort Polyák Ilona tani· 
tónO rendezte. RendezOi flgyessé
gét mutatja, hogy a azokésos 
karácsonyi gondolatkörbe bele
sz~tte és Ugyes motívumként al· 
kalmazta a legaktuálisabb kér
dést, a Jugoszláviáb61 kiOldOzOtt 
hontalan magyarok szomoru ka· 
rácsonyát. 

A MAria V al éri Intézet ifju
sága a "Tandér csókjá•-t j~tszot
ta. A kis tündérek énekükkel, 
álom~zerU könnyed megjelenér,Uk· 
kel és szép, finom táncukkál kel
lemes élvezetben részesitették a 
vendégeket. A Máriagyermekek 
a Kapisztrán szt. János cserkész
csa pat vendégszereplésével a 
Betlehemi Baktert adták elO. Ki
csi és nagy szereplOk mind bá
josak voltak. 

A Kat. Leginyegylet decem
bez 24-én a saját helyiségében 
családias háziOnnepélyt rendezett. 
A Kolping-család tagjai te:tv•lri 
jó han~ulatbi:ln éjfélig egyOtt szó
rakozolt és éjfélkor együtt men
lek a Szt, Bertalan lernplomba 
éjféli mi&ére. 

Az i paros tanoaciako la cser
készesélpata kerácsonyi mUsorszá
•nokKal jól sikeralt tea-estet ren
dezett december 2~-tn. Al Onne· 
pélyen nagy számu közönség vett 
részt és a cserkészek Ugyes ki
szolgal4sa mellett kitUnOen érez
t6k ma&ukat ~~ mindvé&ig jól 
aeórakoztak. 

l 

A O,B•IYDII Ali. 8n6116 
1azdasi,~l n'plskelin.il f. évi 
január hó 9-én kezdOdik a kosir· 
fonAsi és seprUkOtni tanfolyam. 
A kosárfenisi tanfolyamon barna 
vessz6bOI kUIOnbOz6 méreta gaz
dasági kosarak, mi• fehtrvesszO
böl piaci kosarak, ruhát éa utazó. 
kosarak, továbbá kerti· butorok és 
demyjonok készülnek. Aki ezen 
cikkekbOI megrendeJóst ohajt 
eszközölni, forduljon kivánságA· 
val az önálló gazd. népiskola 
igazgatóságáhgz, Fehérvári u. 10. 
szám al•. 

. A fej6rviry· n6 Intézet tan• 
lói és Márialeányai "Beszélgetés a 
Jézuskával", B~ két hozott a kis 
jézus éa elvélt utaken c. azin
darabokat mutatt6k be 01yes és 
gondos rendezésben nagy hozzá
értéssel és szép aikerreJ. 

Az Emerlkana jan, 5 én 
rendezi szokásos évi mulatságét 
a Kat. Kulturhézban. 

A eyGngyGsl Oltiregyesllet 
december Z3·An d. u. 4 órakor 
tartotta évi rendes knzayOiését a 
tagok nagy érdekiOdése mtllett. 
MaJ(nin Adorjén igazaató, prépost 
plebinos meghatott szavakkal 
emlékezeti meg az EgyesOlet el-
hunyt elnOknOjérOI Ozv. kisfaludi 
Kassits Antalnéról, kinek nemes 
slivét sok jótétemény dicséri. 
Igazgató örömmel jelentette, hogy 
a szt. Bertalan templom k6t uj 
gyántat6székének ügye a megva
lósutás felé kOzeledik. lgazeató a 
köL2Yfilés e,. terjesztette az el-
noknOválasztást, s a jelenlevők 
éljenzés• knzou kérte fel özv. 
Mohécai Lajosné úr nOt, vállatja 
el az elnOknOi tisztst1et, am i 



neki munkát 61 sok 1ondet fOl l Klsded6rt aziveaen kell vitlalnunk 
jelenteni. AJ uj elnöknO megha· az élet keserDségelt 1 megnyug
tatt szavakkal mondott köszone- vist csak a hitben, remtoyben 
tet a hiulomért 1 ig6retet tett, és ~~i~ ér6 szerete• ben talaJha
holy az egyesOlet felviri&ozásáért tunk. Főtiszt. Bobovniczky U~ u la 
fog dolgozni. - Ezutin 8 titkári besz6de nyomán megertellök él 
jelentés kOvetkezelt, amely sze· tudjuk méltányolni a tanitó ma· 
rint az Egyesület lelkiekben 8 aasz,os munkálat melyet, napon
anyagiakban szépen fejlődik. _ kéut önf~laldozva vt>gez a legesz· 
lgazsató plebános kOszönetet ményíbb pedat!óau~, Krist.IUS 
mondott a jótevöknek az Ur Jé- szellemében. Következett : .Száll· 
zus házának áldozatos diszitésé- iatok le, szállajtok" c. szindarab. 
ért Ezután Guba Pál piarista t?· Csakugy~n les1.a~lt egy sereg an· 
nár, kórházi lelkész buzditotta a gy~l a k1s gárdtsták képében a 
tagokat az intenziv buzgó lelki sztnpadra mert valóban 
élei re. az Oltáris~enlség l(yakorl ;::sol ~a~ a ~én ~enJ~~~:!g~~vel::~ 
látogatására. MaJd az ,. Üdvöz· 
légy Oltáriszentség.. kezdetU é- zett A"magyarázat" c. párbeszéd. "Gyerünk a b.~Jba". .Követek 
nekkel agyülés véget ért, Ezuton érkeztek•. c. irredenta jt>l~net 
is kérjUk a kedves tagokat és és a ,.Piroska baba• c. párbeszéd 
csoportvezetóket, hogy imaóráika• ~~ végül ének. A gyermekek mind 
lelkiismeretesen tartsák meg igen bájosak és aranvosak vollak. 
mert tsak igy résJesfllnek a: ·\\indannyi i~élli tánc- és ének· 
Egy.esUiet bucsui ban. Január má- mU vesz ! A párbeszédes jelenetek 
sodtk felében vaJaszimányi gyQ- nagyszerüek, a ki!\ törpék mulatla
lls lesz, melynek főtárgya az tók voltak. H t részletesebb kriti· 
Egyesület taglajstromának átdol- k~t hely szüke miatt nem is ad
gozása B a munkaprogramm hatunk mégis meg kell emlékez· 
me&b~szélése lesz. nUnk arról, akinek a sz i ve, 

A központi elemi iskola a lelke és írói készsé~e terem-
szlvg6 dl tál k tette meg a törpés darabot. Frid-

r 1 na Dnnepélye. rik Margit áll. tanit6o0 kitllnO 
Dece~ber 16-á.n r~ndezte meg a k07p .• áiJ. elemi iskola szivgárda tollát dicséri ez a kedves iskolai 
csoportja szokáso~ karácsony i szindarab. "Törpék karácsonya 
~löadását az iskola nagytermében. J ézuskáná l. • Ö m n den m u nk á j~ t, 
feljesen benépesUit a nézőtér az n11nden szépért éa jóért dobo~ó, 
érdeklődOk tömegével, akik mind. ö~z~tlen. ne~es és va lll ~~os ta· 
végig. őszinte te1szé!nyilvánitás-- nlt~l sz1vét es lelkét ttdja az is 
sal k1sért~k a nagy rendben és , kolanak s azon kerrsztUI a ma
simin leperáetl mUsorszámokar ,. g var ~~u öknek. Köszönjtik a ked
~mint felgördUit a fUggöny, bá . .' ; "~,s s~1ndar~bot és ké~jUk, hORY 
JOS gyermekhang üdvözölte a l• ragyogó tollával me-g sokszor 
szUIOket és vendégeket, köszönve j szcn·zz~n nek.Unk oly n~gy örö 
a szives meajelenésüket Tovább' l met, mmt amaly nagy elismerés
azavaiból ki•rzetl h& . . . ' j. lel va.gyunk nagyszeru munkás-

' lY az atltm eága uánt. 
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(0nnep61yek a Peh6 · v6-
ryn6 lat~zetben.) December hó· 
na p folyttmán több meghitt s 
bensőséges ünntpség folyt le a 
l'tth6rváryné 1árdában, 

f:lsö volt a gyermekek ked
vt~s Mikulás· est~lye dtc, 5 én 
délu!án, amikor az intézet nagy
termét zsufolásig rnl!gtöltö vidám 
g}'ermeksercg és felnöttek gyö· 
nyörködtek a kacagtató tréfás je. 
lenetekben, szavala!okban, melyek 
Mikulás apót mutatták be jósá
i-!OS HJndérkéivel s gonoszlelkiJ 
manóivaL Előadás után a ki· 
osztott Miku!~s-csomagokkal boi· 
liogan ment haza a gyermeksereg. 

• 
Dec. 8 án a Szeplötelen Sltiz 

iln!1epén a Mária· Lányok hódol
t:lk a SzUzanyának. 

Délelött zá.,zló alatt testtiletileg 
vettek ré~zt az Un nepi Szeolmisén a 
Slent BertaiJn tcmp:ornban és ko
zös szentáldozást Véi{czték. D. u. 
3 órakor pedig az intézet ká· 
poluájában ünnepi li•ánia kere
rében törlént a !\\ár ia.lányok f~l
vétele és a nagy számban össze· 
gyUlt hivelt részére a C~od~s 
érem ~io~zlúsa. Majd az intézet 
diszterrnében volt a kedves Miria 
Onnepseg. 

Det. 24-én délelőtt pedig iiZ 

intétet sze:!~ny tanulói kap:ak 
karácsonyi ajándékot: imr.skönyvet, 
c1pöt, ruhát és kuá~sonyi C60· 
magot. Szépséges kerett volt a 
kiosztásnak a fényárban uszó 
karácionyfa, a gyermekek alkalmi 
'\lavalatai s énekei. 

• Fenti ünnepségek megrenu~zé. 
sének fáradtsagos és körOitekintö 
munkájál az Intézet jóságoslelkü 
fOnOknőjének irányiláta melltU a 

ll kedvel N6v6rtk v'teztjk; a1.11z· 
szea lnnepségeken az ünnepi~ 

· beszédet Tökölyi Imre, az int6· 
zet hitoktatója mondotla. 

A gyöngyösaolymo.lak ka
rácsonyfája Megható kedves 
szép Unnepe volt a gyöngyös-
so1ymosi érseki uradalmi erdő
hivatalnak december 24-én. Az 
erdőhivatal alkalmazottai részére 
1<özös karácsonyfát állitott fel. Az 
egybegyUllek karicsanyi éneke 
után Bernáth Kálmán főmérnök 

közölte az alkalmazottakkal, hogy 
a karácsonyfát ajándékaival együtt 
az Érsek Föp1sztor állitatta, aki 
ezenkivlil alkalmazottainak min
den ~yermeke után 10-10 P• 
pénzbeli jutalmat is adott. Az l!rsek 
Föp1sztor viszonzásul csak azt 
kéri. hogy a mqajándékozottak 
g~·ermekeiket neveljék mély val-
lásosságban és érette is imádkoz· 
zanak. Az Unnep jelenl6ségét Jé· 
ger józsef gy0ngyössi hittanár 
méltatta. 

Kar6csonyfa ünnepély és 
pásztorjáték a püspöki elemi 
iskolában. December 22 én d.u. 
5 óralc'or az iskola növendékei 
karác~onyfa· Unnepélyt tartottak, 
mely alkalommal P, Návay Ro· 
gér h toktató hatásos beszédben 
m~le~ szavakkal vázolta a kará
c5ony i ö r öm öket s a kicsi Jézus 
~zeretetére intelte hall1atóit. A 
1zépen sikerOlt Unnep~lyt Fa!e
kyné, Molnár Margit rendezte. 
o~cember 23· An d· u. "A pász· 
torok" december 30-án pepig 
"A királyok" cirnU karácsonyi 
szindarabok kerUitek elöadásra, A 
növendékek meglepö Ugyességgel 
szerepeitek a jelenlevők nagy 
örömére. A rendezés Sike Miklós 
kc\ntertanit~ •rdtmt. 
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Mitraflreden Dee. 20· ~n ' A szt. Bona ventura E1y11• 
volt az elemi iiSkoJások, 23-án házlrodal.11i Iskola dlsz~y • 

ék á l~st~. A J;!yöngvösa ft!rencu tt>O· 
vasirnap pedig a levent kar - . lógusok Szt, Bonaventura fi~~h-lz-
csonyi kOzOs szent gyónása és . irodalmi lskolájd dect!mber hó 
azentáldo~ása. 25-én karácsony g én délu!Hn 5 (~rai kezdtltel a 
napján osztotta ki Tököly Imre Kulturház Feh·~r termi ben zárt-
hitoktató a szegénygyermekek ka- körU disz~vUiést tar:ott. 1\ nal;!y-
rácsonyi ajindékát. A hivek kö- s1.ámu f~rfi köLön~ég J~lt•nléteben 
zfll is !Ok an végezték el kar á· elöadoft m n~rt Fó· u;:lf. P Kar á 
caonyl szentg)ónásukat s nagy csonyi Aiadár beve,etö begzéde 
számban vettek részt az ünnepi nyi'otta me~. Ezuran P. Etler 
szentmisén. Eo~elbert IV. éves reoló~usnak 

Oaudens gaudebó" eim U 4 szól-
R6zsaszentmárton agilis plé~ iamu férfikarra 1rt 1ened11rabját 

bánosa kis diskjaival kedves ka· ~dtd elö a tealó~usúk énekkara. 
rácsonyi Unnepélyt rendezett hi Majd P. Bruck An~el:us IV. éves 
yeinek szzrakoztatására. Minden teoi(Jgus tarioti e!ö3d:1st • A sze· 
elismerést és dicséretel megérde- retet világtervc!• cimanel. Fr. Kis-
mel e falunak népe hithüségéért terenyei Béd~ l. éves teológus 
és példás összetartásáért. A falu- sajjt- költeményeiböJ szavalt. Fr. 

Szentirmai lldefonz J. éves leo
nak van kuHurháza, mely minden 

lógus 11 Szent S.!Ul a klasszikus 
eJOadás alkalmával kicsinek bi- teo!(~gia szivében" cim!i tanul-
zonyul. De éppen igy szUk a mányát olvast fl fel. Ez w án P. 
templom is, - pedig elég nag·1- Eiler Engeibertnek a "Tnta pul-
ra épittették - ha istentislleletre chra .• " kezdet o 4 szóllamu férfi· 
gyUlnek össze. A katoliku& ügyért kar s2.á már a irt 7 enedarabja 
mindenkor bátran sikra szállnak hanp.zott ti a teoló~.usok ajkán. 
és oss1etartanak. A mUsr;r következt1 sz~ mát Fr. 

Lipót lll. év~s :eoló~u5n~k "A 
Ozenet gysolymo~i eiöfize- járó- kclö EvringP.Iium" eim U ta-

töinknek : Köszönjük szivcs nulm~nya a!kona. ~\ajd Fr. Ló-
érdeklödésfiket, Voiiamennyi eJö.. rám K i!!islt III. éve~ teo·tgus 
tizet_őaknek nyugtát fogunk kUI· l ~<::ét ho\~~. ~5 zo:·~or;i ~7onátá
den1. 1 Ját (PH~s,o, Andante, Vl\ace) 

Adomány. Szab() !mre ny,nLÍ\'. ! .i~t~;io t3 . Z•>n~or;:·1 • E,u·fin, Fr . 
. , i I !n ll( Ó LiúH ! ll. ~ves teolngus 

állomástönök a 7. Slt. Btn~~a~ l! :ll "hrcn. vár;hi t!s ls· en fog!tdáfl,. 
t~m~lomban a _S~·.nt Ann~ ol.rlr~ ·: ci·L(i ·i·uri.!;~·u'; ér·d;e·~c;;r o!vasta 
e lOth ,dob~,.:ót tz:ésesc~. ~~p,lr·l'.~.t~- il ftd. A 'li ü~o~r p~ E ·tr En~lbl';rt· 
táztat.a. E1uton Js megK,js_r.,qd < ! n.:k ·l ~.zú:!dmu kdtk;,c ~záwára 
templomu:tk disl~n·.!k enH?Ii~scr~ l :n ".\,~;._r. if ct· .. " zer:~ darahja 
szolgáló S?.i::e~ adomfinyát, : LjL·L::· be. \ d:.n~yü 1 t·st ffltiszt. 

Miklós Gisp%rné, ~y·'in~yti~ln. j P .. HurtJ~Ifl·l Hur~l~'iH'~i'~ tar: o· 
Jászi i~azg:ttó tanitó neje és Tólh l rr;an:, f n.~ UJ'llJi< ·~ leO·l~CUHJk-
G láné t l kb h b,, niltt< 1\! :·.t .d(':' i:1tifl r:yelvO és 

yu emp omu a álá t a ~·~·::dr~~L::.l:t'Z u:étt·!t 013J!\'ítr 

azép Szent Ter~zke szobrot á!~ nyelvU geszéde után Baetvás·Lá· 
lltllltak. nyi Szt. l'lrcAc himnuaza lcje1te bt 
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Hit61eti tájékoztató. 
januAr .. f>ra. 

Szent Bertalan Plebánia. 
jan.: 1- én: U jév, 6 órakor a Szab6 Társulat offertoriumes miséje, 

2-An: j~zus leg:;zentebb Neve napj:I. E napon és nyolcada 
alatt, ha meg2yónunk, megáldo1unk és a pápa szándékAra imAd
kozunk, teljes bucsut nyer helllnk. 

3·án. A hónap első pé n tek je. Reggel 6 órakor jéz11s Szive 
tisztefatére mise szentségki'étd!el, A városi menház kápolnájában 
reggel 7 órakor szentmise. Utána szentség!mádás este fél 7-ig, 
Fél 7· kor litánia, szen~ségbetétel. 

6 án: Vizkeret\zt ünnepe. E nap perselypén1ét a hitterités 
célj li ra kU d jUk R!~g~l 6 órakor az Oltáregylet offertóriumos mi
séje szentsé~ k i'étt:llel, fél 7- kor a d 1csO Sze nt Kereszt Társulat 
esk O rni séj~ offertóriumrn;.il. D. u) 4 órakor a Vár os háza tanács· 
termében a R')ls .füzér Társulat évi közgyOlése. Utána az uj liiz
tikar mc>gviíaszrasa. 

Dé!Uf.1rJ 4 órakor a Már a-lányok gynlése a Fehérváryné
zárd~ban. E napon és nyolc~da alatt az elöré bejetentett házak 
megá'd1sa. A h ·zá!dis dijta~an. 

7-én: Az i ..;koLd elöadhok kt,:de!e. 
12- en: ~,it! 8 óra:~or öl Emericana if jusági c~oportjának 

gy U :és l! a Ka 'o. ik us K ul ru r h ·u b.in. 
13 át:: SLenl c~atP.d íiruepe. Reg~el 6 órakor a dicsö Szent 

T·w:As T:tr~ulJt oftt-:nóriumos e~kürni~-tjc Fé! 10 órakor a reál
gi nH:;; 1. ium és a fe h! ó :net6g-1zti 3Gági iskola kongregációjának 
gyü ése 

20- á:1: Re> g ge i 6 .'Jr.:f.or az Acs. és k~müvei Társulat offer
tórium os mistje, A róm. kat. fiupolgári i!i.&ola és 9 órakor a 
a fclsö.,~rosi é\11. t!l. iskol-~ SJ.ivgárdJjának gyülése. Déiután 4 
ó r a 1.: tJr ~ M .h i :J ! a n v ok L y o l é:-; c. 

26-ál1: Este 8 órakor elZ Emericana ifjusági csoportjának 
eyUiése. 

27 .én: fél 10 órakor a reáigimn. és a f«!l&Omezögazd is ko! a 
kongregációjának gyUlése. 

Szent Ferencrendi Plebánia. 
január hóra : 

l. Ujév UnnepP.. lstentisztelet vasárnapi rendben. 
2. jézus sz. Neve Onnepén s nyo'cada alatt teljes bucsu 

nyerhető, a megholtakért i& felajánlható. 
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S. ~él után 3 6ri,~OI UJ'! nr pél) rs \'iH 7( n h !t~. V't ntt fdfr:. 
6. Háromkirál}'ok Unnfpén véls~rnapi rerd. Rt·f~:el 6 órR~r·r 

a jézus sz. Sz ve· tár~ u lat offr1 :óriun os mi~éje. Délulá'1 a 3 {ra i 
litánia végeztével a RlJZ~é.fOzér· tá u ul it l ~or so:ást tart. Egé(lz nap 
gyUjlés az afrikai missiók javára ! Ak_ik a családi . otthonukat 
megáldatui óhaj; ják, jele ntkezzent k m 1elöbb - már JB r uár l· t öl 

a p~ebániai hivatalban, mert csak azon családokhoz m~gynnk 
el, ahova e!ózetesen meghivnak ! 

7. Este 6 órakor az urak Mria· kongregációja hitbuzgalmi 
gyülést tart a férences zárda oratóriumában. 

8. Iste 6 órakor az Emericana-Corpvratio társadalmi gyü
lést ta• t a Kat. Legényegylet nagytermében. Be~~édet mond fő-
tisztelendő P. Zsigmond. 

20 án: A Kat. Népszövelség helyi gytiiése a Kui1urháLban. 

GyöngylSspUspöki S2.t, jános !empJomban. 
Ujév ü1nepé.n d.e. 9 órakor nagymise s1. beszéddel. Dél

után 3 órakor ünnepély~s Vesperái. 
5 én:d, u. 3 órakor vi!szentelés, majd litánia. 
Hiromkirályok Unnepén d. e. 9 órakor n~gymise Fz. be

széddel. D~!után fél 3 ór~kor Vt:sperás. Urán~ h17S!en!elés a 
PUspö~,l u 'c ában kb. 1--\8 h üszf\mok aiJtt. 

7-én házs7en·elés foiy~a~:h:a a Pü~pö~i U 1Cában, majd a 
Pesti· uton és Bithory u'c1b~n. A h üs,entelések fl:"fo{gel 8 óra
kor kezdödnek, 

Vasárnapvkon d. e 9 )nkor ~z. beuéd, n::tgymise. D~lután 
3 órakor litaria. 

Minden szotnbaton délu 1án 3 órakor litánia. 

A Srent Berfa/an pl•bánia statisztikai kimutatá&a az 1934-ila ivrll. 

A Plt-:bár;ia területén megkeres:z.klte'ctt 
gyön~yösi iiietÓSPgÜ 112 fiu 1Jii ]r·ái~J' (i~;Szf'.~{·n ~·61 
idegen illet<h"égü, ~.órhá; i 1:~ f1u ~~ lea!ly ös:-:n·H'n 22 
a megkereszteitek száma összestm 283 
1983-ban ~R5 
1934:-ben ezekból törvénytelen Hületésfi \'Olt 43, 

Háza9ságot kötött 85 pti r. Ezt" ken ki\'ül az év fol) ~m~án ti~711Ín pol 
g'ri házasságot ~:ötött "i pár, (2 Vt'gyes háza~ság nPm kat lelkész f!Ött) 

A plebánia tt•rfilert'm mt>ghalt: 
fyöngyösi illetósé"ü ~16 férfi 
idegen (kórházi) !j~ r~rfi 

~2 n ó iisszcsen 178 hi vő 
26 nő, összc!:len Q4 hivő 

Ö11szeaen 2i2 
A f~ln6ttek köznl szentségek nélkül meghalt 18 hivő 
A keresztelttik száma ll·el nagyobb a halálozá8oknál. 

Szentáldozás volt u ·~v folyam'u ar. egész piabt.nia terftletén 46 i06 
"-.. (1938-bao 3U.992) Az 6v folyamán más feltker.etböl 10 en tértek vies~a a 



lrllzta 'Ital a1apltott aayaazenttnh4zba. A1 •coetai e•an&élikua feleke .. 
zetbe vaJ6 felvétel utján hitét mfl1t11adta 2. 

Szent Antal peraely 108' lk 6vl ~eszes be\fétele 1978 P l Hllér volt 
mutt 6vi maradvánnyal egyfltt 292' p, 18 fillér volt. Ebb&! az év folyamán 
a IZPiények k~z~tt kiosztottunk ~979 kg. kenyeret 1067 p. 7 f-ér értékben 
él 27' kl• sertt\sbust 284.·l'i0 p, értékben. Szegényaorau iskolásgyermekek
nek az év folyamin ~O p· t adtunk bittankönyvekre As karicsom kor 240 p, 
értékft cip6t. Szegényeket segélyeztftnk szük&él esetén 74:'22 p. erejéil· 
1934 6vi 6aszkladia volt 1852 ~9 peng6, 193ft. évre kéupénzmaradvány ei
men átviszünk 10~4:·03 p,. mely bankban van betéve. A Szent Antal kenye
rére adako7.ó él6 él elhunyt iótevl\kért minden hónapban ecy-egy szent
mfsP.t mutattunk be. Pápa Őszentsége céljaira Péter·fiJiér eimén befolyt 
az év folyám'n 130 91 p, perselypénz, melybat 106"34: p, összeget juttattunk 
el a F6~gyhá7.megyei Hatódg utján Rómába a hitterjesztél céljaira, ma
radvány 24 ~9 P• 

A ,,Hitt~rjesztés Bgyesület''.nél befolyt ts·os p·t vizkeren.t, pünkösd 
és Szent I .. tván napl per•el)·pénzb61 ösnesen 78 '9 p,. mely összeget ren· 
deltetééi helyére juttattuk, A betl~hem··és a szent sir persely bevétele 1934 
évben 52 p volt. A harangok perselybPvétele l 934, december 31·ig 194:68 p 
volt, m~lyb61 a városnak beflzettftnk 178·~5 p t, A harang összes tartozia 
4,000 p. melynek USrleszt~&ére a barangperselyen kivül a templom stóla
bevitele szolgál. 

A Szt. Ferencrendi pleb,nia statlaztikai kimutatha az 1934-ik évr6J. 

Halálo~ások: meghaltak összesen 82. lbböl feln6tt 55, •~ többi 27 cyer
mek, Az 55 feln6tt közül St férfi és 24 n6, 

Utótsó szentsé1ekk~l ellátva 49-en, szentsérek nélkül 6-an költ~ztek 
át az Orök Biró elé. 

Haza~sa&ot kö:ött 63 pár, ebb61 3 pár VPfyesházasság. 
Bete&eket 192 e'letben lattunk el szentségekkel. 
Szt. áldozások száma\ 8~.640, 
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A SMt Bertalan Egyházközség anyagi ftgyei. 
E eim alatt uj rovatot nyitunk T udósitó ban és ennek kere

tében számolunk he EayhizköaséJ&nk anyali üa-yeiröl. Eavhát
k6saéa-ank, mintegy 12.ooo felket uámlát. At Egyházközségi 
képvisel6teatület évenként eav reneles közgyülést tart, melyen csak 
általáno•dt~an és f6bh vonásokban lehet beszámolni az Egyhát· 
kötsiret jrint6 péntütyi kérdésekről. As él6uóban elmondott és 
felolvasott s&ámokat, csak igen kevesen tudják egy haUásra meg
jervetni 1 ilY nem tudja -minden egyes katolíkus testvérüok 
ffi'Velemmel kisérni as Egyhásköaséaünk anyagi ügyeit, mely 
minclenlrlt hi&onyára iten érdekel. 

Van e1y ~rt.ates in1atlanunk, a izent Korona hát, A há&· 
nak van 11.5oo pentő nytrsbérjövecfelme, de annak van adója, 
•icc:lija. tüaWztositAsi elija, tartozisi költsége és sok más egyéb 
kiadása, van továbbá kamatterhe, adósság terhe, me1yet mind 
vissza kell fizetni. Eryhátákötségünk kiadálOában jelenik meg a 
Katholikus Tudósi•ó mclynek előállítási költsége szintén bito
nvos össaerbe kerül, de lesz ebből bevétel is, mclyröl szintén 
szimot kell adnunk. 

Esek és ehhez hasentó a:· egyházkötségi tagokat érdekfö 
pénz•evi dolgokról lesz itt 1:6 Teu:ük pedig ezt atért, hogy 
minclen tatnak módjában legyen jóindulatu kritikát gyakorolva, 
jóakaratu tanácsot adot, hogy Egyházközsétünk pénzügyí dol
gait a leahelye~ebb irányban vezessük. 

Kövctkecő saámunk ea-yikébrn megkezdjük azon áldatatcs 
lelkü katoliitus testvéreink neveit k6tölni, kik a hát megvételt
hec anyagiakbau se1itettek, ezzel oviivánosan köuönctet aka
runk mondani és egyben nyua-táazuk azt, hogy ki mennyivel já· 
rult célunk megvalósítáaáhot. 

Abban a reményben nyitjuk meg uj rovatunkat, hogy t"% 

zel előbbre vi.,.e katoliitus ügyünket a& Egyhátközségünk pénz
ügyeit a teljes nyilvánosság el ienöuése alá helyettük. (P. L.) 



A "Szeatl.lek Tirsulat• uj tisztviseiOinek vAlasztAsa meg· 
11rtént. A tárautat élére kerUitek a következOk : lOdékén lett ifj. 
Buday Fere!1c ; aidékén füleki József ; jegyző Nagy V Ferenc ; 
f6dékán seg~d állásokra ld, Reviczki Perene és Konc Ferenc; 
torelnök · Kov~1s P. Pál; h. korelnök Pete& Mihály. Á megválasz
tott lisztvi~lök ·és a tagok nagy számban karicsony másnapjén 
délután 2 órár~ összejöttek a plebánia hivatalban s ott a vezetO
ég letette hivatalos eskOjét . 

. . A "Sz. IstvAn TArsui at" vezetőségében'. is megtörtént az 
_.wente _szoaksos változás. Ujonnan beválasztotlak: elnök lett Eper
.jeai János; főfitkán Ocsovai Imre; aidékén Kavács Berta Mihály; 
JIIYI~ Szepesi Pál. . Az uj vezet~ség sz. lstvav els~ vértanu an
neptn reggel a 6 Oral sz. mise után letette az eskOl s me&
llezdte ml.ködését. · 

• 

Csalidv6delml Tridlum a Szt. Bertalan templom~ani 
A csaltd i élet tisztalágát és szentségét ezer ·veazély fenyegeti. A 
pqány szellem a Katoliku& családokba is egyre erOsebben kezd 
IJelérkOzQi. A Katolfkus egyház kOteleaségének tartja hiveit a ve
atlyre és az lit~n . által előirt torvénxek mindenkit ~~ mindeilkor 
11rformtn kötelez~ erejére flgy~1meztetni, ezért családvédelm 
lliduumokat rende-i. A Szt. Bertalan templomban dec. 21, 22 ·és 
-in voU. ez. a· hiromnapoa ájtatosság. Beszédet mondlak Kirily 
Alajos, Halmos Mibaly dr. Jéger józEef. A befejezO Glaládfel
ajAal6si szertart4st Magnin Adorjin prépost plebAnoa v61ezte. A 

-.IJesztdet ThGkOiy lmte ·HJondotta • 

.. 

.. 
.... 



Hirlap ok, 
köayvek, 
müv,szi kivlteltl 
lalra;aszokp. 
körlevele•, 
ügyvédi •· 
kereskedel•l 
ayomtatváarok. 

a legiize b._,.. 
6s legjollll. 
kivitel be&. 
a leJolcs6bb ál'oa 

beszerezhetik. • 
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(nelött rrHANGYA"" 

könyvavo•da) -

Szt Berlalaa-u. 3. 

szá• (Szt Koro-; 

aa-h á z) b e at 

az advarbaa 

Nyom. Hungária·könyvnyomda GyongyöF, 
tulajdonos Nigrinyi Ferenc. 

FelelOs kiadó: dr. Halmos Mihály. 
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