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A gyöngyösi Katolikus Tudósító 
kiadóhivatalának üzenetei 

Az Ur lsten képére teremtett emher testhfll és lélekből áll. 
Mindkettönek - hogy rendestri élhe~~en - táplálkoznia kell. 

Ép tt·stben van ép lélek. A f0!;8ZU l táplált test el~yöngOI, 

Beteggé !esz. Satynyaságö folytán a munkBra képtelenné lesz. 
Az ember üszlön~znüen gondo!"kodil< te~tének l~plálásáról. 

Ebl:ieli szertt:len törekvét-ében megfeiedke~k lelkének télplálá8~ról. 
Pedig a lélek is gondozast táplálá~i igényel, hogy el ne 

satynyuljon. A Jeiek tápláléké:IÍI kt~pe7ik az ind1d~ág, v(jliásg}akor
latok és jóra~etkentö ki'·n~ vek, llj!:i~gok. 

A rossz erkölc!'\telen vallásta:lin knnyv, ujság rosszá teszi az 
embert. Kiöli az tmber szivéböl az lsten, haza és felebaráti s;e-
retet erényeit. 

Ka!oiHus tmber kezebe ~if()gáslalcn katolikus n}omtatvány-
könyv való. 

Jóra!Orekvö és megértö ka!. hiveinknek r-.jánliuk a Gyöngyösi 
Kat. Tudós i tó megret.delesét. <d\·a~é1sát. Ez éi mie nk, ~y ön g) ö
sieké. jt"'akartink önzetlenül adják ezt a l~lki taplá!ékot. ErOs ka
pocs a h1vek és lelkipás7toraink között, 

A gyöngyösi kat. hivő lelkének ez mindc:1napi ktn}'ere, táp
láléka. Hónaponként jelenik meg. Ár;t az 1935-ik évre csak 
egy pent:,ö •. 

t:.löfizetési ieJtételek: A felsö pleb~nia hi vata! ban, a barátok 
plebániai hivatalában, a na~ytemplom sekrestyéjében és a kiaá(,nál. 
A korház utca árvalányhajjal dif;zitett ablakaban. Minden kat. 
családnak köteless~ge e1en lelki táplálékkal élni. A rossz ujság 
olvasás méreg. A léleknek gyilkosa. A testi ön~yilkosság nagy 
bOn. A legnagyobb hálátlanság az életet adó Megváltó iránt. 
A lélek megmérgezése mégnagyobb bün. At örök boldogságtól a 
111enyországtól foszt me~. Kat. testvérem! Kath lapot olvass l 

Áki a Tudósitóra e1öf11etett s nem kapta meg, jelentse a 
Vezekényi u. 9 sz. alatti ablakná!. 

Ado•6ayok. Tudósilónkra a következO felajAnlésok tlJr· 
téntek : Katon1 Sápdor 10 P, - Dr. CserbaBéla 5 P, - Szabó 
Jiló 3 P. - Dr. Novák Ferenc 2. P. - Boros János l P. -
Medveczky jános 3 P. - Dr. Libisch Károly 3 P. - Smóling 
László 2 P. - Varga Miklós 2 P. - Donkó Endre p leb. Adács 
2 P. 
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Tilos a táncl 
V1higvárosok tükörfényes termeiben vakitóan szórja 

f~nyét a nagy égők fl~hér gömbje. A csillárok prizmájának 
sziporkázó c~illogá ;;a ragyogó ünnepélyességgel fogadja 
az érkező vendégeket, a farsangi Hiimupipökéket. A 
báli ruhák palar P·Jmp1ja f~Jkozottabb mértékben érvé
nyesül a szétárad·.l f~nyárb.1n. Vig csevegés, kedélyes 
ismeikedés n1el ett c.;endül a pohár, zendül a muzsika, 
vigan keringnek a p1rok. 8.!1 van. 

B \1 v1n a kir:~lyi udvarokban~ ·oál van a millids 
váro~o'< Grand Hu!e:jeibcn, bál van a kis városok kul
turházaiban, b:l' v:Jn a fJ!u n"\dfedt.!les korcsmájában. 

Fdrsang van. Tanc,ll a gazdag, táncol a sze~ény, 
az is, ez is reg~elig. A párok már fá_radtak. At·cuk 
halvány, szemtiK bágyad:. H1jnalodik. Már minden 
h -t za h. v j 1 öket. Csak a tánc-5zenved :ly sugja : no még 
egyet ! 

Igy tart a t1nc reggelig. A~kor álmosan, felradtan 
kiki haza ballag. 

A f..usan5nak vége. T1los a tánc!· 
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Az egybiz bizonyos időszakokban tiltja a táncot. 
Már most az a kérdés: bün-e a tánc ? Ha igen, miért 
csak néha tilos? ·Ha pedig nem bün, akkor egyáltalán 
mtért van idő, amikor tilos a tánc? 

A t~nc magábanvéve nem bün, és nt~m t:Jos. csak 
a körOimények teszik azzá. Mert rni a t(JrC '( - A h:.1n
~u'a•ok kift>jezt\sére szolgá1ó ritrnikU"i tt ... ··trPoí'g;~í:; E,ert 
me~·talalju~< m1nden népnél. HtSZt'n rt•!nd~·n nep:H·k van 
h..tngulata. Örömet, bánatot, gy(~~zt, h(Hi-'.~·~';t egy::ránt 
k1 leh."'! f jezni tánCCöl. Sőt, az (,_~n~·:p -· ... rrd a va!iási 
~-,~rt u a ... b-1n is na~y !"-Zt'•ept· Vt:h a :r: r cn ~-. E··:·rt a 
l ti n cos ok a t v d l ó sa g os v a Ir a~ i H "' J t . - (-. L ~ n l ', ... . t : r l ; : t k. 
(~amánok, bajadérok, derv!~,_·t:.) lJ;;. n,-~) !.:·,~:e:·--n az 
uj~zülött névadasa tánccal tör,enl~. ~!ih•;!- ~nd '~ií ai 
a halottat t&nccal bucsuztalják. A ht-!f!.U'd;i i'l>J~: :-ü,ül 
nevezetesek a vad népek gyözelrrti ts ül~··:::,·IIC.Ji~ ~ n~

~erek haditáncai n1elyek igen gyJ~ir.tn v .. i·.·, ..... ) Vdt.

ked~ssé fajulnak. Azu•án rrde~:::-se;·. lÍ ii;l ,:! ,, v :gy 
utánzó táncok, melyekkel l<ü!ör:ft:;f: a; d tuk :·'-· :· ->-cdl 

utánozzák; pl. a pávák )Ppését, a L_jd!{._, :\::.iS b:. i.: nke-

dését, a medvék kígyók, rókák, tekL·.~~:b0,<aY. n1- '-~~;)::.ait 
stb. Nálunk ezek a táncok Iegf:~ijt bb ci c . .,ei i\ i: _,Lek 
pisztortQzeinél láthatók, hol a rt ~tünúHt m ü soron 
mint kacagtató számok szerepelnek. 

Mi a tánc fogalma alatt vígságot, muiauJ~83t :~rt ünk. 
Ennek ideje a farsang. Az egyház a viJ.s;J~,,. n ~ll !dtji:i, 
ac5t életkedvre, kacagásra, vid~n1ságra nevL-d lli·"·eit. 
Azonban mindennek megvan az iQ;: je. N ri gy buj: beR, 
mikor már reánk veti szomoru arnyékát a nagy pcnteki 
kereszt, keresztény embernek nem il!ik, sót a Jegna
gyobb tapintatlanság dáridózó, h(' je -h uJ/: z··:, h ok ;íz <J 
kurjonQatással fittyet hányni a QqJguta v~:res kc..rnu:ysá
gára. Ha valaki egy komoly elöadá'-ba belcl\acag, arra 
azt mon~ják neveletlen. . • . De van-e komolyabb elő
adil, m1nt a Kálvária isteni szivjátéka, melyre a fOld 



is n1egremegett, a nap is elsötétedett. Van-e komolyabb 
előadás. n1int a véres, kitárt karokkal égfelé kiéltó 
Kri~-:1.tusnak imádsága: Atyám bocsáss meg nekik, mert 
nern tudják rnit cselekszenek ! Van-e komolyabb, szen
tebb piilanat, n1irt egy n1egrugdosott, leköpdOsOtt Meg
váltó haialhörgése, melyben ellenségeiért imádkozik? 
Nagyböjt Krisztus szenvedésének emléke. Már most 
van-e neveleu~nebb e1nber, mint aki ebbe a komoly 
szent idöszakba borgözös szájjal beleordit : huzd rá 
cigány, mulatni akarok. Emberek, fiuk, lányok, nagy
böjtben n1ncs n1ulatságnéJk helye, nagyböjtben tilos 
a tánc l 

A Magyar Szentkorona GyöngyBs6n, 
a Szentkorona-házban. 

Bensőséges és méreteiben impozáns ünnepet Ult Gyöngyös 
v1rosa 1909. év szeptember 21-én, Mélységes hazafiui érzéSICI 
!lnnepeltc annak a Wrténelmi eseménynek 100. évfordulóját, ame
lyet a nemzeti hagyományokat mindig natWon tisztel6 hazafias 
~:!yi·lngy!)')Í lakosságnak a Szent Korona gyöngyösi tartózkodiaa 
jelentett. 

A nagy~zabásu emlékünnep, rr:elyben részt vett Oyonayos 
v3rnc;; m i nd~n rend ü és rang u polgára, G vá ro~i k .:pviseiOtestDiet 
(~i~, k ·~n~viL~~<"vcl kezd{)dött. A diszkü:E.,: yuks u•an a képviselO
tc~,~iilet az össz;•:-; cv(\ngyösi e~yesületrk és a városi polgárság 
bcL1thataHan tömegétől kisérve átvonuit al ünnepélyre pompásan 
;eidiszi:ett l{ozmáry féle házhoz, amelyet ma lsten akaratából, 
:~ yön~~yü:, i ka to lik us testvéreink párat lan áldozatkészségébOI és 

t~ ~y it izkt)7Ségíink vezetőségének buzgó munkájából magunké· 
IH k V :.t !.l IH i U !lk . 

S n 'll H ~l >ni)k, k''»t.Hlk elsösorb1n Tö:ök Kálmán, akkori 
g().-~~:y;·,si p!eh:ír.os, m~ltatta azt a nagyfontosságu és minden 
ig;n gyt'\n~yösi haldfinak boldog örömet jelentő eseményt, hogy 
a Mdgyar Szent Korona 1809. év szeptember 21-tOl október 5-ig 
c ltázbln őriztetett. 



Ez o1cb~l ne1eli E !VhizkOzsél(ünk Vezetősége ku'turházun
k.:tt "Sze nr Korona H u•-nak. Ku1turh~zu·1 k neve van hivatva 
t"mlé· ~z ··•ni mindt'n 1dl\k gynn~ynsi katotik usnt aL elmult 1dók 
n tiK v ~"t-m· ny~re. 

A S1.ent Korona.Unuep~lyt több h~zaf.as szavalat s a 
evöngvösi énekkarok d1csöitö éne :ei tették magasztoss:t, ame
lyek elhangzása után Iampionos és zenés mene•ben hódolt a 
lakosság legszentebb nemzeti eszményünk, a Magyar Szent 
Korona e16tt. 

A M-tgyar Szent Korona, meröben eltéröen a többi orszá• 
gok királyi koronáit~l, nem a kiralyi hatalom Jálható szimbóluma, 
ellenkezOiefl, maga a hatalom kutforrása l 

Tehát nem jelvény csupán, hanem mindama erőknek és 
javaknak, mindama hatalomnak, amit a m tgyar haza és a ma
gyar nemzet ösereje megteremteni és megtartani képes, kizáróla
gos, egyedUli birtoklója. A hataiom te~át ősi alkotmányunk sze
rint nem a királyé, hanem a Szent Koronáé, a király csak 
gyakorolja a Szent Korona jogait a nemzet akaratából . 

• A Szent Korona az államhatalomnak, az uralkodásnak, a 
törvényhozásnak, a kormányzásnak, privilégiumosztogatásnak. ai 
igazsigszolgáltatásnak, kegyelmezesnek, az ország területi bir
tokának, az adományozásnak forrása." (Nagy Ernő: Magyaro r
szág kOzjoga.) 

WerbOczy a s~ew Koron~ közjogi fogaJmát illetően határa· 
zott kifejezésre jut: •Minden nemesitésnek, következőleg minden 
birtokadományozásnak joga az ország Szrnt Koronájara, és általa 
a kiaályra ruháztatott. Miután a magyarak kiályt vAiasztottak, a 
tftrvényalkotás és birfokadományozás joga az ország Szent Koro
nájának hatóságára szállott át. amely S ~entkoronával Magyaror
szág királya megkoron~ztatnak," (H<. l. 3) 

A Szent Korona tehát államiságunk ~zent eszményt', amely 
felé minden magyar hódoló alázattaJ tekint. lgv avattatott Gyön
gyös város nagy nnnepévé a Szent Korona itt tartózkodásának 
centennáriuma, igy kapott most vásárolt ku'turházunk, a "Szent 
Korona Ház•, minden gyönfoösi katalik us hivő lelkében h~tal
mas erkOlcs i értéket. Boldo~tok vagyunk, hogy a Szenf Korona 
Ház a mitnk lett. s egy jobb jöve zálogát látjuk a jó lsten irán· 
tunlr meenyilvánu1t segitségében 1 

OyOngyOsi katolikus, a csüggedés óráiban gondolj mind
ezekre, merits erOt. a jelek~OI s ne f~ledd, hogy Istent bántod 
mea, ha a mostoha Jelen mtatt nera biZei a szebb jövendőben 1 
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Nekünk, magyaroknak, nem szabad kéts~abeeanQnk, bár
mennyire is nagy a megprGbáltafá&, melyet a 'ors részünkre any· 
nyisLor elviselni rendel. 

Az elmult ezer év alatt mennyit szenvedtunk. s mily keve· 
set örültUnk ! Nemzeti történelmünket lehet· e végig lapozni anél· 
kOl hogy könny ne gyüljOn a szemünkbe ? gyengébb nép őesze 
rorpant volna már, de ne~ünlr, az erős keleti nt pnelr, keményen 
kell állni azt a harco•, melyre minketlsten ő~hazénkból elhivott. 

S az elmult ezer esztendő szenvedéseiben megacélosodott 
lelkü magyarság bizton meg fogja tudni őrizni nemzeti létét a sok 
ellensé2 és kevés jóbarát között ujabb és ujabb ezer évekre 

Történelmünk vérzivataraiban ~okszor kényszerOltUnk nem
zeti kincsünket, a Szent KoroRát, székhelyéaOI Budáról, biztonsá
gosabb helyre szállítani. A kor, melyben a Szent Koronát Gyön
gyösön üdvözölhettülr, egyik igen zaklato.t fejezete nemJeti mul
funkrak, melyben a magyarság nagyon sok áldozatot hozott egy 
olyan Ogy szolgálatábar, amellyel valójában semmi kOzOssége 
nem volt, 

A fiatal Ferenc császár trónralépésekor Bées és Páris kO
zött a helyzet annyira kiélezl5dött, hogy a háboru kitörése min
den pillanalban várható volt. A francia forradalmi eszméktő 

joggal irtózó császári ház meg is kezdte csakhamar hadmUvele
teit, de a szabadság, egyenlőség, testvériség akkor még ifju és 
mi• morifó eszméitől , u fü ött frar:cia hadserrg egyre-másra aratja 
diadalait az osztrákokon, mig végre Napóleon az austerHtzi győ
zelmével lealázó béke elfogadásá~a kényszeriti Ferere császárt 
Pvzsony ban. 

Ferenc c~áS7~r a1onban vtres~gébe nem n~ugodottt bele 
ugy hog~ a btkeköké~ u·á.1i é1 tk lázas ff~yvu~r2éuel telte~ el. 

1809 ben a1után bajor földön me~inditotta Napoleon ellen 
badoit. A Karoly föhe1ceg altal vezetett osztrák seregnek Aspern
nél vé~re el~ö izben sikerül gyöZelmet aratni, melyet hat heti 
fegyverszünet követelt. 

Termt'·szetes, hogy a folytonos h~dakozás mindig ujahbb és 
ujabb kd!onát. pénzt és anyagot emésztett, s a csá~zár többször 
fordult a magyar nem1ethez segitf.égért, amelyet mindig n~eg iS 
kapott. De a nagy áldozatok következtében a remzet ereje kez· 
dett kimerUini, 

Ne: póiron levonva az a sperni veresir tanuls~gait, Ogynokr.k 
százaival 4ra•ztotla ti Megyilronz~&(Jt, tkik Nl(ÓJ(on ifmere· 



tel ki,ltványát szerte oszfo~tltták az orR7ágban. 
Napoleon "szolgai hUséglt·nek nevezte a mag~arok m~gatart;is:%t. 
Pedig nem volt az f Tudjuk, hogy az oc?!rák cs:iqzári lt.~z :ltt;d 

semmibe vett és sokszor megbántott magyar nem1el egy- két 
bizeikedO és barátságos szóra mindég megha ·ódon ~" se g i t ségére 
sietett a bajbajutott császári há1nak. S hozzá !ehetjük, hogy ~ 

rendi Magyarország hem szivesen látta volna a francia es 7 mék 
terjedését. 

Miután a magyaroknál nem sikerült Napóleon terve. erélyes 
utasilást adott jenő olasz alkirálynak a harc foiviatá~árfl, nki 
OyOr mellett a rosszul felfegyverzett és }!yakorlrtd?.n r·emesi tr_.!~ 

kelök csapatait megverte, s az egyesült fmncia c~?.pito~ Po·n•ony 
ellen vonultak. 

Perene császár, látva az agga~z•ó helyzel~t. e:rendeltc a 
Szent Korona biztonsá~osabb elhely•7ését. 

s a Szent Korona, mirtt Ü'\' H~~/( r ' l'r 1( ~ mul· 
tunk folyamán, elhagyja S7ékhe~yét, •10gy utj~h;m :i1inl(e•, gvt·n· 
gyöRieket iS megörvendeztessen jt'kP ~~· ".'l~; S ~i- r ,,:l e;:- .. :c:tsli·· 

got pláatáljon s~ivünkbe akkor, amiV-G!" a snh h ;i ~c, ·.:·~t t: ved~·~ 

·és Aldozat következtében erőnk gycnglilni, ;;:·~~::nk :"cd:~; c--i1g·· 
1edni kezdett, . • . 

(folyt. köv.) 

1'(. j. 

Mit kell tudni a nagyböjtröl ? 
Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt. Eicn R n::pon a 

pap hamuva' hinti meg a hivek fejét, mik<i·llwn ezt nwnllja. en,~ 
lékezzél meg ember, hogy porbc'' '~~' !:~\ r:, JH·l ~· :í. , ,.,_ :: :·u 
az előző évi virágvasárnapi bar~aból v:.i:i 1\ h... :; .. , 1':'~-' :el 
képe a bUnbinatnak, mert a hamu trrrn~sl.~i:-t.trtlt-~ ~!t: e1mu· 
lisra, a halálra figyelmezteti az em ber 1. 

A középkorban hamvazószerda n a Sifi• i r''Y (S ti tc lll;) l 1\fll 

hajója közé ~gy nagy függönyt aha~zlu::ak, Jn:·>r ;l! e~C~l ,;:!~~v
böjtben az önmegtagadásra fig~·e1meztt:tte v 111 k ::'. f\(·g<. bben 
e napon Rómában bünbánati körmtntiet l'· t.::I'I.J·Id:(, ;:.elven a 
pápa és a papság mezitláb ve1 ~ rés' t . 

NagybOjtben már a ll. SLázadban nagyun ~ .. ~~o1u bö]ttt:l 
taiAikozunk. Kenytren, vizen, és száraz főzelék~ n ki\ Ul lt:mmi 
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egyebet nem vettek magukhoz, Idők folyamin ez a szi&orus•l 
rnir.dmkább enyhült, de azért a naponként csak egyszer való jó
lakás. hu~.tól, zsirtól és egyéb állati termékektOl való tart6zkod4s 
sokáig fönnmaradt. 

A mai böjti fegytlmet az uj egybizi törvénykönyv igy 
irja elő : 

Sz igor u böjt van: l) hamvazószerdán, 2) naeyböjt min· 
den p~ntekjén, 3) a négy kántorböjt péntekjén, 4) kar~csoay, 

hu:;vr.:t, pUnkösd és Nagyboldogasszony el6lti napokon, vagyis a 
vigi:iájul<on {husvé1 vigiliáján csak délig van bOjt,) 

Enyhitett böjt van : l) a nagyböjt többi napjain, 2) a 
négy kan:orböjt szerdáján és szombatján és 3) Mindenszentek vi-
gi!Jaj;in. -

A kántorböjtöket esetről esetre mindég jelezni fogjuk. 

liustól való megtartóztatAs: Az évnek minden közOnsé
gt:s p2nte~jén. 

Hogyan kell böjilSini ? 
A sziloru böjti napokon háromszor szabad enni, egyszer 

jóllakni és hust nem szabad enni. 
A husevés tilalma mar a beotOltOtt 7, év után kötelez v~gig. 

A háromszori evés és egyszeri jóllakás csak azokra kOtelezö, akik 
é:etUk 2 t· ik é vét betöltötték és akik még nem léptek a 60- ik 
évbe. 

Enyhitett böjti napokon, háromszor szabad enni, egyszer 
jóliakni. de h ta st szabad enni. Ez tehát csak 21 évtOI 60· ig kO
lel ez. 

l\.1egtartóztatási napokon annyiszor stabad enni, ahiny
szor akar, c:.~ak hust nem szabad enni. Ez kötelez a 7-ik évtOI 
végig. 

Miért kell böjtölni ? 
Nem é1Ze1t nem szabad bb·onyos ételeket enni, mert az tisz

r<l!.1lan, hant·m a1ér, hoa.:y tudjunit magunkon ura.kodni es a trst 
ur r;~ ne vá,ljék felt'tiOt,k. mert CSiik az nem bukik el a til•ott dol
cohh,aP, aki mé1gat & megengt>dettekben is ova osan me~lc.rtóz. 
1(-l"l;-1 

Katoliku~ok, kat<?Jikus üzletben vasá;oJj~tok 
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Az ima szélhámosai 

Azt mondja a tapasztalat: nincs az a szent dolog, ~mive• 
vissza ne lehelne élni. Ez tényleg igy van. Bizonyitja ezt pl. az 
lmaéletben tapasztalható sok furcsas~g, mety nem mindég bOn 
ugyan, de nagyon naiv. Ki találná például komoly és sz~p do
lognak azt az eljárást, hogy papirra felir valaki egy imaszöveget 
és alá ezt az utasitást : imádkozza ezt el kilet'C napon át, akkor 
irja le és adja tovább kilenc egyénnek ; ha mrgteszi, kérése tel
jesUI, ha pedig nem adná tovább, akkor nagy csapás fogja érni ! 

Vagy ez: imádkozzon el karácsony elött eí.er Miatyánkot. 
és akkor valami nagy kérése teljesUini fog. 

Az ilyen JéleknélkUii UzernszerU imát az egy ház sohasem 
ajánlotta, azért az ilyen fenyegető ftlslóllitásokat egész nyugod
tan hagyjuk figyelmen kivUI. 

Ennél a játéknál sokkal veszedelmesebb szélhámoskodások 
is előfordulaak. 

MegtOrtént eset : x városhan r~ e !;l halt t· gy a pa. A gyászoló 
család másnap levelet kapott. melyben val:1mi névtrh·n jóaköró 
figyelmeztette a hozzátartozékat, hogy az e!hunyt a tisz•itf·ilelyen 
szenved, azonban lehetne rajta sl'gi!eni, de csak imehal és ék
szerrel. A sze2ény megrémült család összt szrd:e él Z ö:-~~zes él<· 
szereit és éjjelre a !ev é! br. n wgne\ ez ett hllyre kikt\t', A ékszerek 
további sorsát mindenki ki•alálha!ja. 

Gyakran hallunk az itt em 'i eH efeftk hez ha~ on ló fw cs''' ág
r6•, az~rt hivjuk fel kedves o;va~óink figyelméti hogy ne hall
gassanak ezekre a ján bor s1élhc\mo~okra Csak az r~yház által 
jóváha(lyott imákat és vallásqs g v a Iq n ;atnk;,' fog.1 d i u Ic el. 

--~~~~-~·-~---~---~-·---~.-~-~.-~.--~-·----·~---~-·~ .. -~---~-~---·~---~--~-

Könyv, papír, irószer és kegytárgyak 
legmegbízhatóbb árban a Kat. Kulturházban 
szerezhetö be. Pap-Me1chizedek u'ca. BarA:ok temp!oma mellett, 
...... -- - --- - . - - - . - -- - .. - .. . - - - ..... ~ ..... ....-........=-=-=-====--=·=-=-·~ -~................ ·== . 

Szölővesszök gyümölcsfál< az. összes ~evált jobb 
S b O t rr rr ' fcl}<Jkban eiOn)ÖS áron 

za ó yula ~zolotelfApén, ~- ll•bcszerelh~tö, 
Gyöngyös. 

y . - ............ ·- - . i' ·- . ·- -· - - .. a r .. ; . z • t : : • : • z e s • - - .z •. ~ . . .. -_. ·.. _ .:. : '-i · · _ .. i ~: i 1 ·, t · : : : - .. -. _ . . · .. , : cis · i , J t' .:. 



11:IREK 
A Gy8aayösi ÖreKdiákok Sz8vets6ee febr. 17·én 

barátságos öss7ejövetelt rendezett a Bruckner-étterembt:n, A szép 
számban me~jelent vendéf!eket Dr. Csengő Nándor gimn. i~a?gató 
lldvözölte. Stil'er Kálmán fötitk:ir diákkori emlékekkel szórakoztat
ta a közönséget. Felszólaltak Erdös Tivadar dr. Kurcz jakab és 
Szabó jág6. Kolár Fereuc a baráti összeiövetel hangulatához illő 
meleg Onnepi szavakkal nyujtotta át dr. Csengő Nándornak a ju
bileumi Unnepröl késztilt s1ép diszalbumo•, mely 202 drb fényké
pet és a jubileummal foglalkozó ujságcikkeket tartalmazza. Majd 
a hanP.ulat fokozására nagy hozzáértéssel elszavalta dr. Gtrö 
Arminna~, azalbum élén álló kedves költeményét, 

Dr. Csengő Nárdor a Szövetség nevélen· köszönetet modott 
Kolár Ferencnek az Unnepség megörökitése körUI kifejtett buzgó 
fáradozásáért. 

·A reálgimaáziur-~ lelkigyakorlat't ebben az év
ben dr, Ko~zterszitz J~z·sef soproni Szt. Imre Kollégiumi igazgató 
fogja t;•rtani. 

Dr. Koszterszitz országf.zerte közkedvelt szrp beszédei és 
modora miatt, A diákok lelkh.ryakorlatával kapcsolatban kUiön a 
szUiöknPk is fog egy beszédet tartani, melyre az Igazgatóság 
már előre meg hi J ja a kedves sz U löket. 

Az IR:Rzgatóság egvébként nagy sulyt helyez arra, hogy az 
iskola ne csak ifmert>ft·ket közö j?~n növendékeivel, hanem acélos 
fedhetetlen jellemre és finom modorra is .nevelje öket, mert a 
jövő tár~adalmi bo!dovul~~uknak el az alapja, 

Elért fonfos, hof!y az i5kola és a szUiök kö'csönösen se2it· 
sék rgvm1st. Az iskoh és a szUiök közti kapcsolatot a szUIOi 
érteke1fetek hizfo5\itj:lk 

A legközrlehhi ~7li'fli ~rtekezlet március hónapban le~z. 

Az Oltire2'yesület Hiszervezése folyamatban van, kér
jük a f()gnkat. hogv al<i!1 nel{ nir1c~f:>n csoportvezetl'ljUk, jelrotkez
zenek a plehá11ián, hol uj csoportba osztják öket. jelvények 
ugyanott ka ph ttók. 

Gyém,atlakodalom. Hat kü1delmes évtiled kemény 
megpróbáltatá~ai ut~ n a fe re t ce~ plébánia oltára elé térdelt két 
e~vm1st naeyo1 ~zeretö Jétek Bodonyi jó1sef és Viktor Mária, 
mindl<ette'l tis1telethen ",egÖ!'Pült gvl'\ngvnsi polgárok, h11gy eire
beejék szivük há!aim~j~t a mindrn jók Adom~nyo16ja előtt a sok 
keJ!velemért, mellrel 6'1 ~vi egvOttéJ~sUk idején l'ly kegyesen elhal
mozta öket. FebrttA r 2· r n ll órai sz. mise keretében Dr Szalay 
P. Szaivátor s1ólt hozzájuk me2haló kedvességgel és áldotta meg 
a jahiláns h4za5párt. 
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Az Alsóvirosi Egybizi Énekkar febr. 1 o. én d. u 
4 órakor tartot• a évi közgyüléset lqJlturházi s~·j~t otthonában, Egy
házi elnök melcg elismerésstJ· Sló!ott az énekkar eddi~i mUködé
séröl és biltató-lell<esi:ö inte~mekd adoH a jövöre nézv&. Majd 
Lehotai János vii,~gi elnök a ti.ügysorozat kapcsan a jegyzököny
vet olvasta feJ, me ly áttt~l<tn i ö ~-c~ pet nyujtott az: énekkar évi tevé
kenységéről. Pénztáros a s:. f.:m~.dásokat terjf:sztelte be. amit a 
közgyitlés egyhanRulag elfog.ldo!f tos a pén t.:üosnak a fölment
vényt megadta. Eg~· é b fO\('i!~v:~ ;f !e: :h~ y : 1 ·1~-a ut~n a kötgyülés 
elismeréssel ndó1oit B jegv·~ö es íJ pé t; fi.dro~; ruunk~\sságáért. El
nök z2~rószavai u:an a gy U!és ':r gc. én. 

Lelkigya~orlat .. ~~ h:i,;övriro~i Mttri?.· lfnyok lelkigyakor
lata marc. 6- ó·. L -ig lesz a F •. H·rv>rynP inte.-.e;ben. Tar!ja Thö
köly Imre lelkiigé1zga ó. 

A felsömezöga:P:~asági ~fkola r.t~·,<>r.dr"kei márc. 
lO·én es1e 8 ónd ke:•<1et·t! ~~:t:c ,";,d::·-: !f~r1•.kzn._k a K;.l:h. Kultur
hazban. ~zinrei<eriP "A sz?.h.dt~;-ii <j··;· .. o;·, ... 

Elsö szentmise. 
FtbltHH 24 e1 <· í'.Hl!f(:ro•: s:;·\-: i~(,; it-ll~ rTH··;hft:t.n: !c~johl'éln: 

" E z a z a n ~1 p, me i } t t ?. 1. U r ~ . c- r z~: : ! i':i v :: n ti i o n \.. é ~; v i g P. d j u n k 
ezen!" E napon mu·r~ttc. he tl-.,ő f,<·nlmiscjét éiZ Urnak fönszt. 
Kató O tó e~ri f0eg~ házmeg~·f.:i á'dnzóp:1p ez alst\v,&rm .. i ferences 
plébánia· temo!ornb,ln 

A mPejek·nt vil;~ ri p:· ps~~~ és a f,•rr;r ce~ek karingrs menete 
)(isérte az ujmiFf~~~ fö1i· zit't·rdt: U!Ht cl kf:lo~:orbi··i a lemplomba. 
A ko l os h . r k :.,uJ u · , ·: .i a t l ö : ~ fe h . ' ; u ~ ' :.' l< i ~ ; i; : ~ ok < f;: h g y l' r t y á k ka l 
jöttek eléje, mint az evcngi-Jiur·:: :-.,f',:~ l-: ,. nH:nnrc~·~óre f-ietö Bá
rány elé. Három ki~::: ny id~ .. ·J!i (:: n,c,J:dor·. 9 {r;-dwr harangok 
zugása kö1.ben a M·:~~n·fio:~ ... h~n~·l··i me::~rt vor ult be az uj
misés éJ tcmp!on·,ha .. N;-.r•ys. C!-". tiii!~ .-;. Pt•:r/: j~;;-~ef <1r. p~p:•j ka-
rn ;., ' t . . ' • aras. egn .e'l:().!~lll! .:if~~u· ... • ;:'··. ~- .. ·;, ·;~:·-:e :e :rt oi!adwz, ahol 

a kedvt's "zí!lök, :-1 rok~~!·~~': ":~ ::1 tJ:·~n''·.-{;mu tl'v0-H·reg jelenlé
lében ke'ldelét vt!a~ ci s .. ~ilo!l:i:.f~. A !; r"-r~c s teo!b~~u~uk p3pi f'e
gédlelteJ, az AlsóvftHJ~I EJ;;• !1 '' l'>·: i-:: r p• t!1p. end S?~maiv;.:l iá
ru!! hozzá w~ •.h.r. m::-'.~ Ít'!·yC· ,· ._ · ·L i·L":L:. ;~,:t' .. ·. i:C!(·lium urán 
fölistteltnd(; T(,q-! Bal;ln? r.:',-. • . 1 , r 1 t ': ··" n··ünd(l't 

szárnyaló b:·~n~de a p;1p i.;~•:·.:~: :~i-.!;.:· :\ L.j',J:!~msr vég,t"n 
az ujntis~s a!d í~at att a a j~ ···.,f.:·:.) ·:t1'. 

Ez a rövi.i lU1.ksi!ti.:; (:~:.t;~ ,. !.·' ;.i .... :u!·~!id .:uc;il ~. imond-
batatlan bo!dog:.~gnak, me•y az uju1i. ·s le l\tbe!J t:-c·ngo'l, mikor 
a miiét mondlJila. 
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Lelkigyakorlat.. A március 7, 8 és 9-én este 6 órakor 
kezdődő férfi és 21. 22 23· án esti 6 ór;~ kor kezd öd ö női lelki
gyakorlatra ktilön fe 1hivjuk r;zon hivek figyelmét, akik sem társu
Jatban sem egyesilieiben nincsenek. Hasznalják feJ a kedvező 

alkalmat é.; tegyenek eleget az Egyház 4-ik par~ncsának . .,Bünei· 
det minden eszte!1döben n·:e~gyónjad és le(:!:alább husvét táján 
( márc. 6-tól junius 16- ig!] az Oltáriszentséget gtagadhoz vegyed." 
Aki bármi okból nem tesz eleget e sulyos parancsnak, hanya~sá-
2ával halálo~blint kövrt el és nem méltó a katoliku~ névre, Krisz
tus mustárfájának sz~raz holt ága. A lelkigyakorlatok szombatjan 

d. u. 5 órától kb 10 gyóntatónál lehet gyónni. 

Szentév. Kriszlus ker~slthalálának emlékére a világegy
ház szentévet trut, mt>ly ez áv április elején, Feketevasánapon 
fejeződik be. t\'\ir:den pPnte~en d. u. 3 órakor megs7ólal a nagy
harang, komoly ha!lgi1v:: i imár;, hiv. A ki 5 Miatyánkot, 5 Üdvöz
lég\ et ~~ a végén Pzen foh~l''ll: Imádunk Teged és áldunk Té

ged Krisztus l me rt ~zen t ket eszted által megváltottad a világot l" 
elimádkozza minden e~~~ rs P'~ n teken 10 évi bucsut, l hónapon 
át végezve teljes buc·~ut nyer a szokásos feltételek melle1t. A ju
bileumi bucsu elnyeré~éhez sztiksé~es templomlátogató körme· 
netre a ~zószékröl és hirdetmény által kapnak a hivek meghivást. 

Hitéleti tájékoz]E_tó __ .l 
Március hó. 

Szent Bertatan plebánia. 
1. Első pt~ntr.k. () (,, Jé!.lts Szive mise. Engeszleiö szent

áldozáso'<. 
2. Elsö szombat. 6 ó.: SzUz Mária-tá1 t-U:ati gyászmise ifj. 

Mát.yási j~nosért. Pél 7 ó. mi.;e a Rozsafüzér-társulat élő !agjaiért, 
3. Farsangvasárna p. H :irornnt~pos S.~entségimádás kezd~dik. 

6 6. Szt. Kere~·lt Tarsulat m1seje, fél 7 ó Oltáregyestileti 
offert. mi~e. 9 6. ü;Hlep~iyes mise, 10 t:s 11 6. cst~ndes 

misék, d. u. 3 ó. li:á'lia jézus Nevéről, este 6 6. !itánia az Oltári
szentségről és Szentsé~tktt'!el. 

4. Hétfő. ö 6. sunt~~~ kitétel, Slent TamAs-társuiali mise 7 ó. 
SzepiOtelen fog::tntatás tár~ulati mise. Többi ugyanuey mint 
tegnap. 
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5. Kedd. 6 6. Szentségkitétel. SzUz Mária Társulat miséjt-; fél 
7 ó. Rózsafüzér Társutat miséje. Többi mint vasárnap. D. u. fél 4 ó. 
Szentbeszéd, litánia az Oltáriszentségről, utána befejező Szent
ségi körmenet, melyen a hatóságok és hivatalok s az egy eE üle
tek is részt vesznek. A rendet okvetlenfil tartsuk meg és a sárga 
karszalagos rendezöknek fogadjunk szót. Éjfél előtt, ll órakor 
fieyelmeztető har~ngszó: a farsangnak vége és a nagyböjt 
közeled ik. 

6. Ham\lazószerda. Nagyböjt kezdete. 8 ó. Segédletes mise, 
utána hamvazás. "Ember! em l t' kezzél meg arról, hogy por ból 
v.1gy és a porba térsz vissza!" Szigoru böjt ! Hamvazószerdától 
kezdve minden nap d, u. 5 órai kezdettel a Kálvária kápol ná 
ban ájtatosság lesz jézus kinszenvedét~éröl. Tart ja ft. Guba Pál 
piarista kórházi Jelkész ur. 

7. Csütörtök. 6 ó. Szüz Mária tánulat gyászmisét szolgál
tat id. Mátyási jános elhunytért. 7, 8· án és g. én es! e 6 órai 
kezdetteJ Jeikig)' akor' a tos sz et beszéd l tsz csak férfiak részére, 
Minden társulati és egyesUieli tag ott legyen! Mindc:n családos 
végezze el husvé~i szentgyónását és szentáldoz~sát ! 9-én szomba
ton este 5 órától gyónt~ tás lesz! 7, 8 és g. én a ft'jérváryné· féle 
intézet kápolnájaban Mária leányok részére lesz lelkigyakorlat. 
Minden ta~ o•t legyen ! 

10. Nagyböjt első vasárnapja. Ev. jézus hármas megkisér
tése. (Máté ev. 4, l-ll v.) 6 6. lurdi Szüzanya tisz•eletéte 
énekes ise. Nagyböjtben minden v2.s~rnap d. u. 3 órai kezdet
tel a Szent Bertalan temp:o!l ban n g}'böjti sz~nthrszéd lesz. 
Taraja: Th5köly Imre krípián. A ~.ert:Site éstk, avatá~ ok, temetések 
a na~yböj 1 1 vasárn;,pokon az . jla(o~~sflg u'án _i. u. 4 órakor 
lesznek. 

15. Péntek. N~mzeti !innnrp! A S1ent Bt~r!iiliin templom
ban d, e g órak,Jr ün:tep·.':y~~s is:entts'.telet a HaLaért. 

17, Nagyböjt második vasárnapja. Ev. az Ur ]~.us szinvál
tozása. Máté Ev. J 7 r. l- g vers. 

19 Szent józstf, a Me~váltó nevelőatyjának ünnepe. 6 6. 
~cs-. és KömU~es tarsu'at offe rt. miseje 8 napon át Szent Józstf 
htáma a 6 órai mlse u an a Szent józ~d oltárnál. 

21, 22 és 23· an este 6 órai kezdettel a Stent Bertalan 
templomban lelki~yakorlatos Slentbeszédsorotat lesz csak a nők 
részére. Mmden családanya és 18 (ven felUli nö vrgyen részt és 
véaezze el husvéti sze n 1gyónását és szentáldozásf,t. 23· án. szom
baton d, u. 5 órától gyóntatá~ 1 
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24:. Ntg\'b'\it hum1dik vasirnapja. E'/.: az Ur j4zus Ordö
gnt Ul ki. Lukács ev. (ll r. 1'-28. v.) 

21. Hétflt GyUmölcsol'ó Boldogasszony linnepe. 6 6. a 
Sz ü z Máa i a társu•at offert. miséJe. 

31. N 1gyböjt negyedik - L~elare - vasarnapja. Ev. A 
csod'is kenyérszaporitás. (János ev. 6. r. 1-15. v.) 

"Ma, ha az U r szavát halljátok, meg ne keményitaétek szi
veteket!• (94-ik _zsoltár 8. ver~;) 

Szt. Ferencrendi plebánla. 
l. ElsO péntek. Reggel 6 órakor nagymise. Szents~gkitéal. 

Jézus szt. Szive litánia felajánlással - A jézus Szive társulat 
miséje 6 órakor Jézus Szive oltárán-ál. 

3. Vasárnap. D-u. a 3 órai litánia u!án a Rózsafüzér-társu
lat sorsolást tart. 

4. Hétfő este 6 órakor az Urak Mária-kongregációja hitbuz· 
galmi gyülést tart a ferences zárda oratóriuanában. 

6. Hamvazószerda. Reggel 6 órát&~! hamvazás. 8 órakor On· 
nepélyes hamu uentetés, szentmise. 

8. Péntek d.u. 3 órakor nagyböjii szentbeszéd, litánia. 
10. Vasárnap egész nap szentségimádás. D-u. l érakor ke

reutu'i ájtatosság, este fél 6-kor szenlbeszéd és litánia szentség· 
betétel. 

12. Kedd este 6 órakor az crnerikána-Korporació társadalmi 
gyülése a Legényegyletben. 

15. Péntek, Nemzeti Unnep. D e. 9 órakor nagymise hazánk 
sorsának jobbrafordu'asáért - d· u 3 órakor nagybOjti szentbe
széd, litánia. 

16. S!ombat Este 8 órakor a Ferences Ifjuság szineiOadása 
a Kulturházban. Előadják .Assziszi Varága" c, szinmovet Men
tes Mibálytól. 

17. Vaa1rnap d u. 1 órakor keresztu·i ájtatosság. Szt. Ferenc 
lll. rendjének havi gylllése. D~lu~án "Assziszi Virága" c, elc'Sadás 
megismétlése. 

18. Hétfő. Szent Ferenc lll. nodjének szenimiséje reggel 6 
órakor szent Ferenc oltáránál 

19. Kedd. Szent József ünnepe. Reggel 6 órakor nagymise, 
utána litánia szent Józsefről. 

22 Péntek délu•án 3 órakor nagybOjti szentbeazéd, litánia. 
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24. Vasárnap délután l órakor keresztuti ájtatosság. 
25. Hétfő Gyümöicsoltó Boldogas~zony ünnepe. 9 órakor 

elsö Si:entm iséjet m u tatja be Grébecz Lajos csanadegyházrneJnei 
ujmísés áldozár. 

28 Csütönök, Kapisztrán szt János, a Ferences Rendtartomán}' 
védőszentjének lir.nrpc, reggel 6 órakor ünnepélyes nagymise. 

29. Péntek dé u :ln 3 órakor nagyböjti ~zt n1 beszéd. 

31. VJsárn:lp délután l órakor kere~ztuti ájtatossá~!· 

A rv rsböit i sn:~i~ r be~ 7édeket P. U nghvar y Antal zéhdafönök 

fogja tanam. 
Ezuton is fe: ;1 i\'jt: k hiveink figyelml~t a Jléjf!} böjt fo ty~: mán 

templomun~lh(HJ ta! landó ielkigyaJ.;or l.- tos f n·n!bes1édekre. Külön 

a férfiak es hüti.n a n6k részére is tar, unk leikigya~orlatos tri· 
duumot alk~lmas C;ó~t:~;-iJitiüi a husvtli szt:nt~yónás és áldo·· 
zásra. A férfiak ré!!:zt>re l'r.gyhét hfirom chö napján esténkint 
lt;sznek szenint'~:oü1ek. Közös szentáldo7.ás nagyc~ürl>rtökön. Az 

asszonyok részére Fíi jd::dmas pénil:k clörti hárolll ts lén lesz a 

leikigp.!kor;at ~ a Fájd\t;mas SzOzan}a ünnepén közösen járulnak 
a szentáldoza~hoz. 

Gyöngyöspüspöki szt. jános 
tetnplornban. 

3. A szcnt- B(J: ai,:)~ 1emplomi s;:tntst:·gimádás mialt a 9 
órai szentmise timarad s helyette re~gtl 7 órakor cser.des szent
mise. 

6. Hamva7..6szerd~n 8 órakor hamuszente1é~ hamvnás, 
nagymise. 

10 A ferences pleb3niö·lenrp!omban tl)r it_~ n{'! ~zcnts(·~:imádás 
miatt a 9. crai s:L.clllnlisr. r.marad. ~( ~·;~·-: 7 ó~<.!·~.:: (~. n.!c~ll•l~t. 

:-\ lö!.>bi vas~rn: pokon ~zoku:t rc11d 

15. D?. i e 1 ö tt 9 ó r a ko r h a z a fi :; ~:. li n : 1 t p é \ (l í' ,_ ~r n : i i~ l· o 1 r. h;:, n 
19. Szent józs~f Onnepén rt·g::: t< 7 t.;r.Jkor n3gj r11i' c r. Mária-

társulat él·) tagjaiért. 

20. Szerda reggel 7 órakor llhc1~1s gyászmis" i~ Mária tár
sulat mfghalt tagjaiért. 

A hónap első ~7ombatj~n és Gyíin;t.:<.>u.l(; BolJof;!a~si:ony 
linnepén délwan 3 óré.:k~"· lordtói li.;,tli:; A h,"~:i.lp löbbi szom-

batjain d-u 3 órai liiánia jézus ~:.tn\1\.Lif'~(rl'.l A v;1~é:!f·C:ip 
délutani litániák, tekinteltd a sz. lkn~lan ltmp~omi lragybt·J'l sz. 
beszédekre, elmaraonak. 
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A szt. Bertatan ptebánia istentiszteleti rendje: 
1. ·A Sz t. Bertalan tempiomean: 

V a s á r e s ü n n e p n a p o k o n stentmisék vannak: 
6 órakor (szentoeszeddel) 8 orakor diákmise sz t- beszéd, 
9· kor nagymise szentbt:!Sléddel, és ll-kor. D.u. l-óra
kor V ettper as, keresztelés, ten1etés. Gyóntatás 6 ó rá
tol 10 oraig. 

Köz n a p ok o n: nlisék 6, 114 8 és 8 órakoJ. Misék 
alatt gyonLttás. Vasarnaput<on és ünnepe:őlli napon este 
6-kor itlánttt, alatta gyuntaÍdS. Koznapokon fel 3-kor ke
resztelés. avatás, 3-hor temc:tes. 

2. Szt Erzsébet templomban: Vasár- és ünnepnap 
fél 9-kor didt<llliS~ tXhvnatlvval. 11•11-kor levente-nuse. 

f( órház1 káJJo/náoan sllnusc nunden reggel fel 6 kor 
4 F ejerva r y né ln té ze t kd p u) najaban. Köznap 3/" 7 -kor 
S. lVlenház /fápo/aajáoan 
Mu1dt:n kedden es pdlteken háromnegyed 7 -kor; 

m1nden e1sö pentt~Ken egt:sL.napos szentségimadás. 
6. Mátrajüreden. 
MlnL1tn húnop n1ásod1k és negyedik vasárnapján 

d. e. I J or a kor; lovabba tn; n den csütörtökön (tanttási 
ido alau) id 8-~ur. Gyó·~as nn~ek e!őlt és után. 

7. jforlhy IV!. Szanaloriurn üápolnájábaa. 
V asa r- ~:~s ü n n e p n •l p ö· (:,")i .::1 I i. -lü)f. Köznap 7 ó r c~ kor 

8. f( ékestetói /~ápo/t;,:~ ban 
V d sar es ünnepnapo~. un rnajustül októberig és téli 

sportszczonbC::n 11-kur. 
9. Honvédtisz tiüdüióben. V a sár·· és ünnepnap 8-kor 

A sz t. f .!rene rendi p!eb :Hl i a istentiszteteti rendje: 
V.L~·~r. é3 1i:Ji1. iJ~! lJ11 i·!·~~.l r ~~~,? ~) :J:nt:o-)7" or~0;16s sz. míse 

sz. bts~éddel; ~ óra~.or iskolasox t-t. mi~t>je, melyn~-:k végeztével 
rövid oktalas az iskoiás növendektkhez; 9 órakor p!étlániai nagy
mise Sl. beszéddel; ll órakor cs ... ndes, vagy orgonás mise. Gyón-
tatás re~gel 6 órá1o1 áil_ •. ndói1n l Dc:iwan3 6iakor litáni~. . 

KO~:napi rend : reggel 6 órakor orgor~~s sz. mtse, ezenkt
vüi fél· 7, 7 és ft:i~S órakor vannak misék GyóntatHs reggel 6 
órdtól l Vasár .~-; ünr. :pe.{ltli napon :·ste 6 órakor litánia, ugyan
akkor gyóntatái ts van. Temclt:~;ei< : (sz. Gy<\rgy napig:) kOlna
pokon délutan 3 órakor, vasár és ilhnepnapokon a 3 órai litánia 
után vé~eztetnek. 
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l Szent 83rtalan Egybiz község anyagi ügyei. 
A Kdoltkus T tJ ió;itó legut 1bb m ~gje:lent februári stámá

nak eteu rova.U.ba.n megjelent kö.tleményüukbe su!yo~ értelem· 
tava.ró hiba csuszott be. A másodile bdtezdés m isó iik mondatá
ban et áll: "Ezen napon rendeztük a Takarékpénttárnál Jevö 
25.655 pengós kölcsönt még p~dig akként, hogy 5 655 pen
g6re váltót adva annak kamatát folyó évi áprílís 10- íg kifizet
tük." E helyett a helyes stöveg ez : ezen a napon rendeztük 
a tak3rékpénztárnál levő 25 56'> pengö kö 1csönt. mégpedig ak
ként. hogy 6 565 pengö töltetörlesztést eszközöliünk és a fen
maradó l7.000 pengöre váltót adva, annak kamatát f, évi áp
rilis l 0-ig kifízettük. 

A gyüjtést tovább folytattuk. 8 gyüjtöbízottságot szer-
veztünk, oltaregyletí fóegyházi. dalárdai és kat. legényegyJeti 
tag-okból. kik önként szivesen vátlalkozt.t'< C' re a feladatra, 
akik mintegy 600 családot látogattak meg, elnökünk, prépost 
ptebánosunk felhivó levelével. Míndenütt igen szívesen, nagy 
megértéssel fogadták kikü1dötteinket s ki ki anyagi erejéhez. 
jó szivéhez mérten járult adományával a nagy es nemes célhoz. 
Jgen, mert mínd~n katolikus testvérünk tudja és érti, hogy eb· 
ból a nagy megmozdu1ásbó1, ebből a nagv eröprobából sen
kinek sem szabad kimaradnia. Számosan vannak olyanok, kik 
nem jegyezték be azonnal adományaikat a gyüjtök által vitt 
gyüjt6ive~be, hanem att a prépost plebánosunknál, vagy P .;jkos 
Lajosnál jelentették be. 

Gyüjtésünk eddigi eredménye 21.150 pengöt tesz ki. Ez a 
szám eddigi eredménye nem végleg"'s, mivel naponkjnt vannak 
ujabb és ujabb felaján 1!sok Azok. kiket eddig még nem láto · 
gattak meg, ezt megelőzve ígyekeznek eleget tenni ldkük su· 
gallatának és jó szivük érzésének Itt em!ítjük meg azt is, hogy a 
felajánlott ö'szeget - akiknek nincs mÓL1ja - nem s.;ükséges 
egy Osszegben kifizetni, mert törlesztheti kiseb• apróbb részle . 
tekben is amint azt tehetsége és anyagi ereje megengedi 

Tovább folytautjk atok neveinek kötlését, kik szives ado
mányaik felajánlásával Egvházközsrgün 1.: t>t támoga t ták a ház
vételnél: 

Gyöngyösi Bank R. T. 200 pengő, Szabó Gyula borke
resked6 150 pengO, Gyöngyösi lparosok é5 Catrfák Hitelszövet
kezde 150 pengO, Magyar Nemzeti Bank g·röngyösí fió'dntézete 
150 pengő, Maodics Ká.rofyné foldbirtokos l UU pengő, Pampuk 
Mlbály füszerkereskedö l 00 pengő, Kas: ab Antal uabómcster 
JOO pengő, Dr. Tremkó Ferenc állatorv-os WO pengö. V ági }á· 
nos borkereskedő 100 pengő, F. Gy. l 00 J::e:1gö Pátzay }a nos 
kántor JOO peng6, Gajdóctky Dezsö építést 100 P. Cser án 
Imre gyógyszerész JClO P, Bogdány Lajos okl. köm mcstcr 
JOO P, Fógel Gyula órás· mcster J 00 P. Nagy János cipész mes~ 
ter JOO P. Mult stámunkban közöltü1k t7 adakot6 nevét 6900 P 
irt~kben, molt kötöltünk J6 adakató nevét J .850 pengö érték· 
ben. Oas1esea tehát eddig kötöltünk 33 neTet 8 750 pengó 
ll•o•iayt. (Folytatjuk.) - P. L. -
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o ge yu a 
DIÜórás, ékszerész 
és látszerész 

G y ö n g y ö s, Hanisz-tér 12. 
: HIIIIIIIIIISSI~i: swtlliiEE83.~~ :rn;&~Jillllllllilll i ~~lliilllfiiiUBIIIIII:: llliii!EBIIII!f.Mnp: 1 Nillilii ! 

Ajánlja: elsörendü zseb, fali, asztali és ébresztő 
óráit. A világhirD svájci "TEL LUS" ó rak gyön
gyösi egyedárusitója. A legmodernebb szerszám
gépekkel fel iz ere It javitómUhely. Prlciz munka. 

Arany gyürUk, fülbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódt gyémántkövekkel már tO·
P-töl kaphatók. Valódi ezDst áruk, tálcák, 
virág vázák, l_ikc'Srös és dohányzó készletek stb. 

MindennemU optikai áruk. SzemUvegek, csiptetök" 
Dveg kUiönlegességek, hc'SmérOk, lázmérökp must-

és borfokolők stb. 
~~ __ _..: i ll 'P : : ll lllliliililii f !u• llllllllili&SIII : i 11111111111.11 •: illi •r ·11--..tl 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . • • • • • • • ' • l • • • • • •• 



Ajánljuk hiveink szives figyelmébe 
katolikus cégeinket : 

Szloboda divatkülönlegességek 
választékban a legnagyobb - árban a legolcsóbb r 

Figyelje állandóan kirakatait. ---------------·-···--
.:.·.;·_·-.· . .-:.·.:.·.::.:·_·:.-.:.·:.-.:-_·· ... .:· .. -:.·:.·: .. ·.:· .. ---~---=-:-.:-: .. ·=--·:.--.-:-.:-... --.. -:.-.:-.. -::.:-.·.-.:· .. --: .. - ......... -- .. - ... - ··----

Cserján Imre Szeretet-.gyógyszertára 
Vachott Sándor· ucta 6. Telefon 29. 

- - .. - - - ·- ...... - ·- - - -- - ·- -- - . . - .. - - -- .. . ... - ..... - ..... , ...... - .... ···-·- .... ··-.- ..... --- .. - .. - ...... -- .. -.-

Katona Sándor Vasudvar legnagyobb vasüzlet 
Gy07ödjön rne2 oicsó áraimról. 

:..: ~;. ·::.. -~-.:.: -:_-_-_-_-.:..:. .= :·..;. ----_-·_:·_-_;:....=-= ..:..·..=..:..-_-_-_-_: .= =:: =·,; ::..·-_ ·: .:::·....:: _-_-_-:_ ---:..:..: ----... -. ~ 

~e.hér, 9X~-~~ .. ru~~~ati _~zi~~ -~:~v_ ~átasz_t~;tc_s~ ár} 

Pintér drogéria (gyógyáru keresked~!') Egy t dül i drogéria 
- legolcsóbb bevásárlasi forrás - gyógyaruk, vt'gyszerek, beteg-
4polási cikkek, illatszerek, kozmetikai cikkrk. - .. - . -- .. - - ... - -- - -· ·- - - -- -· - -· ·- -- ·- - ·- -~ - -- - .. ·- -- .... ---- - - - - -- ... - - - -· - ... - ..... -

Kováts Gyula kelmefestő, vegytisztitó és 
mCSOda Hanisz-tér 5. 

Itt a tavasz 
le a hócipökkel ... 

és ön is fes
tesse be szi
Jlt'S cipr)it ! ! 

antilop nubuk cipő
ket festek és 

tisztitok. 
Hármilyen börra~gy(lk ujra 

festését, tiszt i tását 
váiJa•om, bőrkabát 
retikül stb. sth. 
lnt~zeti, iskola és bármi 
lye11 ci pöket j u t á n y o E 

~rért készítek. 

ala mb os Sándor 
Gyflngyös, Szt. Berta la n- u. l, 
Szt. Korona· háa. (voll Hangya·hál.) 

Papiráruk, rajz
szerek, minden

nemü iskolai cikkek, 
bazáráru. háztar
tási c i ~ k e k a 
legolcsóbb árban ! ! 

Vlzkelety Jóuel 
Gyöngyös. 
Kossuth-ucea 8 sz. 

BABAJAVITÁS!! I 
Nyom. Hun~ariéi-kl\rl)vnyomda Gvon~yös, 

tulajdonos Ni~rinyi Fererc. 
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