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A szt, ferencrendi plebánia istentiszteleti rendje: 
Vasár- és ünn~pnapi rend: reggel 6 órakor orgonás sz. mfse 

sz. beszéddel; 8 órakor iskolások sz. miséje, melynek végez
t6vel rövid oktatás a szószékről 9 órakor plébániai nagy 
mise sz. beszéddel; ll órakor csendes, vagy orgonás mise. Gyón-
tatás reg&el 6 órától állandóan l Délután fél 5 órakor litánia. 

Köznapi rend : reggel 6 órakor orgonás sz. mise, ezenki
vül fél· 7, 7 és fél-8 órakor vannak misék. Gyóntatés reggel 6 
órától l Vaair és ünnepelőtti napon este 6 órakor litánia, u•yan
.akkor gyóntatás is van. Temetések : köznapokon délután 5 óra-
kor, vasér és U1anepaapokon a fél 5 órai litánia után végeztetnelr. 
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50 év az Ur szolgálatában, 
Guba Pál piaristarendi nyug. áldozópap, gimaáziumi ta

n~r. kórházi lelkész aug. 4-én tölti be papsá~ának 50-ik t>'7.ten
dejét. Aranymi!\éjét aug. 4-én, vasárnap 9 órakor tartja a Szent 
B~rtalttn templomban. 

A magu •k lelki épülésére, örömére pihenjünk meg az arany· 
nuse ha:ar~övénél a tava~zi napfény oltflri hé!ngulatában, a trmp
Jo·n bollozata felé emelkedő sürU tömjénHist alatt ·hálával átita

tnlr i're!! lelkész ~n~yíili érzéseir~r~k áiérzésével s kapcsolódjunk 
bc1e Te Deu;náha, melyrek szálai most oly közel hozzák a menny

orsz~got a ft'l:dllf'·z. 

A mi ünnt·pUnk is e nagy nnnep. Guba Pál a p:}fri~!kális 
Gvi'ng,·ög s1ü ö,,e, s a régi gv•-'.ngyösi csaladok ktilön!eges sajá
to,:-.ág i1 i form~ l1ák t-gész életét oly r. n n fl, amit mos t e foga l ommá 
vá t t svlv;.t l fe j t· z h t' :U n l< i< i, hop y Ou ha Pál. i\·, eg ta !fl l juk ben nr. a 
r· gi ~~yi\n~yth>~ c..;·-t!~d(lknak idöl. fol\ arr.án r.rislokratizmussá fej
ltd '111 ünérze1 ét. aH e ly meg me rev i tt'l te a gerincet, nem képe R a 
h··i'OII!.·é'l~ra. nttrt a7 Ur ott ~:enjttlik ahcl végí'őd1k, at. !~ternéJ. 
Me~~ala juk hcnne Ll f;:yöngyösi tec perélmrntumot, melyrt azon
h·lfl orv;H.it'l<tlll\ s.~gr • bir a test' é1t'rzésekkt:l közeledő tes!véri sze
n~•e·. M· gt-tl;i !Uk benne a jó Cinir-dról <'• öki>lhetö igazságérzé~! és 
m··lt;·n~o~~.1co~. v·i1;1ndnt az igr.zsAgtal;.'rHágn:ll< és n~élt~nyfalan
~rl·_ n;1k t·rfl.., elltélésér. A gyr;r•~nösi hagvományokat azzal a féltő 
~o ·d~t-tl <'hiz1c mind,~g, mint aid az ösi kor erkölc8; tiszfaságu 



2 8yöngyösi /(•fo/ilius TudMifó 

leheletét gyermekkorában szivta magába· és annak magasztossága, 
lélekderüje egész élet~t átitatta. Itt kezdOdölt nála az élet, mely 
bazafiséggal, vallásossággal, igazsággal és szeretettel volt tömitve, 
s mely nem adott nála:helyet a mai kor alantas érzéseinek. Előtte 

nem lettek rosszabbak az emberek, csak hajlamosabbak lettek a 
rosszra és ennek gátlójául, a régi tiszta élet visszavarázslójául a 
gyöngyösiek tradicióit és hagyományait élesztgeti. A világ nagy 
bölcsei a vallási élet megujhodását tartják a n:ai bajokat meg
szontelő orvosságnak, Guba Pálnak ez egyéni nézele volt min
dég és kisebb hatáskörében óriás szolgálatokat tett e téren az 
emberiségnek. Tipikus magyar pap, ki lelkét láttalva a vallási 
okszerüséggel igyekszik tábora leJkülelt~·t egyensulyban tartani s 
összhangba hozni a régi vallásos életet a mai kor kificamodott ész
járásévaL Olyan egyéni munka ez, amihez Guba Pal egyénisége 
szükséges, mert valami megalkuvásfélére kellene gondolni, már 
pedig Guoa Pálnál csak szigoruság van e kérdésben, másoktól 
el nem türhetl~ szigoruság, viszont e szigoruság ugy van szere
tettel bevonva, mínt a keserü csokoládé labdacs mézzel, édes, 
rnikor beveszik, azután jótékony hatása mialt kedvelik. 

Molnár-csaladból származott. A város ezen jómódu ösi pol
gárai leleményességre voltak kényszerítve. A malmok vizét sok 
helyen szakadékok felett:vezették kereszUH, ami gyermekkorunkban 
bámu'atos dolog volt előttünk. Guba Pál az alkotások kedvét is örö
költe. !gyesfiletek létesítése, egyesületi és egyházi épületek építése 
ffizOdik nevéhel. Egész sorozat. Praktikus elgondolásait a prak
tikus megoldások követik. Már élete alkonyán jött Oyöngyösre, 
mégis a fo:yton folytatolt munka lendülete még itt sem hagyta 
pihenni. 

Hivői tábora rajongással veszi körül és aranymiséjén olya
nok is imádkoznak érte, kik idegenböJ jöve megértöi lettek. de 
olyanok is, kik elsö miséje aiándékképél 50 éven át Orizték ima
kOnyvükben. Mi gyöngyösiek, akkor is melegen ünnepelnénk• 
ha csak gyöngyösi testvérOnkrOI volna szó. Guba Pál aranymiséjén 
az egész ünnepet kimeriiOen Onntpelünk. KöszönjUk az Égnek, 
hogy kaptuk, köszönjDk, hogy megtartotta és könyörgDnk, hogy 
még sokáig tartsa meg nekünk, 
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Mi lesz ebből a gyermekből? 
Junius 24-én volt Keresztelő szt. János születés

napja. Az angyal szavaiból ismerjük születésének kö
rülményeit. Azt is tudjuk, hogy az összesereglett szom
szédokat és rokonokat félelem fogta el, mikor a jele· 
ket 14tták, s álmélkodva kérdezték: vajjon mi lesz eb
ből a gyermekből ? Nemcsak Ker, szt, János rokon
sága, hanem, azt hiszem, minden édesanya a láthatat
lan jövőt fürkésző tekintettel hajlik gyermeke bölcs6je 
fölé, és alvó gyermekét szemlélve ö ís azt kérdi: vaj
jon mi lesz ebből a gyermekból ? Mikor az elsö szót 
kimondja, mikor az első lépést teszi, mikor ábc-és 
könyvét és palatábláját csörgetve először siet iskolába, 
akkor is édesanyja sejteintes kérdése száll utána : vaj
jon mi lesz ebből a gyermekből ? 

Most juniusban városunkban több mint négyezer 
gyermek vitte haza iskolai bizon yitványát. A szülők 
kezükbe veszik a bizonyítványt, tekintetük végig sik· 
lik a sok szcip jegyen, szivük megdobban, lelkük ' 
tatja a jövőt : vajjon mi lesz ebből a gyerme}~ 
Ugyan ki tudna erre a kérdésre feleletet ad· 
amikor senkinek sincs a jövője biztositva ! 

Sajnos a szép bizonyítványok mellett r· 
akadnak bőven. Ezt is átfutja a szülök tekin1 
átolvassák lassan, figyelmesen, mialatt aág~ 
ben kialakul a kérdes: ugyan mí lesz el 
mekből? 

A szép bizonyítványok boldog birtt 
ennyit : gyerekek, örüljetek, élvezzétek 
gyetek boldogok, mert szüleiteknek 
tek. Olvassátok csak tovább ezt a · 
találjátok a neveteket ! 



Gyöngyösi /{afolikus /udósi/6 

"~ fekete lista". 
Fekete listára senki sem szivesen vágyódik. Most 

azonban kivétel, mert itt a fekete lista nem balsorsot, 
nem megszégyenitést, hanem ellenkezöleg - dicsösé
get jelent ! Itt ugyanis azoknak a tanulóknak a nevét 
közöljük, akiket - jeles bizonyitványuk miatt . - a 
közös értesitöben fekete betüvel nyomtattak. 

~z áll. /foháry lstván-reálgimnáziurribaa: 
I. oszt.: Szökö Alajos, II. oszt.: Borhy Ottó, Kiss Tibor, 

W einfeld István, III. o: Dobsa János, Gazdag Ferenc, Hf:~yi 
Zoltán, Vas Ferenc, IV. o. Duzs János, Halmos Gyula, V. o.: 
Szakkay Endre, VI. o. Csökör Gvör~y. Tremkó Ferenc, VII. 
o.: Csengö Nándor. He~edüs János. Szakkay Imre. VIII. o. 
Lóczi Béla, Papp Margit. 

~ róm. kat. felsőmezőgazdasági iskolában: 
Il. o.: Éber József, Kocsis Lajos, III. o. Orosz István, 

IV. o. Treitel Tibor. 

A róm. kat. j:Jolgári iskolában: 
ll. o.: Bartisek József, Dohos De2só, Kahán Sándor, Kis 

oson c zi János, Nagy Pál, II. o : Juhász J., Ká~a Osz
dei József, Szalai László. III. o. Béres István, Gál 
'ornyánszki Ferenc, Jungreisz GyörJi!y, Kíss Sándor, 
·f!f. Steinr~ich Mór, Zuher Jenö, IV. o : Gunics Jó

eisz Tibor, Kerekes Györ~y. Miczki József, Só-, 
· Szedmák Ferenc, Szekrényes László. 

7li j:Jo/gári leányiskolában: 
'l.ienenstock Edit, Boros E. Katalin, Füleky 

Sarolta, Hegedüs Gizella, Kakuk Klára, 
1a. Török Katalin, l. b) o.: Ausch Vero
~a, Halász Mária, Jungreisz Irén, Nováky 

Il. a) o.: Arnóth Éva, Deseö Erzsébet, 
cs Diana, Panker Márta, Tremkó Pi

.... Zsoldos Ilona, III. a) o.: Grünbaum 
,.(ovács Lujza, Krasznay HiJda, Sza-
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kács Julianna, III. b) o: Csányi Zsuzsanna, Erni Mária, Er6d 
Márt a, Fe hér Mar~it, Kálmán Emilia, Kossa Edit, Lehoczky 
l. J r(:n, Szabó Erzsébet, Voinovich Gizella, Ill b) o.: Ausch 
Éva. Balogh Mária, Engel Margit, Frank Zsulsanna. Gvurjáo 
Livia. Huszár Mária, Makkos Edit, Szalai Mária Irma, 
IV. a) o. : Boér Katalin, Gecse Izabella. Kardos Márta• 
Kluka Olga Anna, Kóczián Erzsébet, Májer Mária, Na.zy 
Olga, Pápay Irén Ilona~ Szecskö Mária. Széplaki Piroska, Ta
kács A. Jolán, Tamasy Edit, Uhl Gizella, Zsigó Margit, IV. 
b) ó.: Dienes Margit, Gerendás Rózsa, Guttmann Klára, 
Hermann. Rózsa, Horovicz Lenke, Imre Katalin, Krausz Sa· 
rolta, Mersán ErzsÉ'het, Özse Mária, Papp Erzsébet, Szakkay 
Rózsa. 

, 
.,Ea }(áinf siratom.'' 

Nagyon igazságtalanok }Pnnénk, ha a bizonyítvány mi
nösége szerint különböztetnénk meg jó és rossz gyerekeket. 
A tapasztalat azt mutatia, hogy vannak rossz bizonyítványok, 
melyeknek tulajdonf'sai az életben aranyos jó gyerekek, de 
nilvancsak a tapasztalat bizonyítja. hogy már az elemi iskola 
padjaiban rá lehet mntatni, né hány gyerekre, akiket el6bb
utóbb vádlottak padján fogunk találni. Már itt találunk Qye
rekeket, akikkel az isl<ola nem bir. Ennek a jövője adja fel 
csak il!azán agS!odalmasan a kérdést: Vajjon mi lesz ebből a 
~vermek ból? 

A legenda elbeszélése szerint Éva szomoruan Ol egy folyó 
putján, mely a p3radic~omkertböl kiindulva négyfelé ágazva ön
tözte végig ősszüleink iakóhelyét. Éva ül némán szótlanul. Csak 
néha gördül le e~y egy nehéz könycsepp bánattal árnyékolt szo
szomoru archól. Ádám tudja Éva szomoruságának okát, vigasz
talni próbálja: miért is kellett ennek igy történni? miért kellett 
öt igy elveszteni, öt, a jó fiut, Ábelt. Káin, Káin, te testvérgyilkos, 
mit tettél? miért hoztál reánk ilyen szomorus~got? . . Tudom 
Ábelt sajn~lod ugye? miatta szomoru az arcod ? nyugodj meg, 
Éva hteníink öt me~jutalmazza. - Éva megnyugvással hall
gatja Ádám viga~1.taló szavair. Válaszul egy ujabb knnnycsepp 
gördfil le az arcán, s c~ak ennyit mond: ,.Nem, én nem Ábelt, 
én Káin t siratom" l 

Mindeki érti a legenda tanulságát: az édesanyának ninc& 



Gyöngyösi Kato/ikus tudosiló 

nagyobb szomorusága, mintha ~yermekének nenvedését, bánatát, 
bukását látja. Az édesanya Dr til. ha gyennekének jól meg y sora. 
könnyeit hullajtja, ha azt boldogtalannttk tudja. Fiáért aggódik, 
fiáért dogozik, fiáért remeg, pedig érzi, hú~y ezt az aggodalmas 
szereletet nagyon nagyon csekély mértékhen fogják gyermekei 
meghálálni. 

Tudja ö nagyon jól, hogy igaz ez a közmondás : • Könyeb
ben eltart e2y anya 12 gyermeket, mint 12 gyermek egy anyát". 
Tudja ö nagon jól, hogy azért a sok álmatlan éjszakáért, amiket 
gyermeke bölcsője felett virrasztott, legfel j ebb annyi lessz a hála, 
llogy az majd ellátogat talán egyszer kétszer gondozatlan sírjához. 
És ö mégis mindent megtesz azért, hogy gyermekéböJ embret ne
veljen. Sajnos ez sokszor nem sikerül. Szülö és iskola törekvése 
megszünik a gyermek makacs ellenalásán. Sok rossz bizonyitvány
ban igen gyakran már ez a csunya jellemvonás is olt sötétlik. 
A szülök nézik a bizonyítványt, szemtik k(")nnybelábbad, fiaikért 
sirnak. Nem azért mert azok talán valami szörnyo káini bünt 
knvettek eJ, hanem azért meat a~ a bizonyítvány - ·bizony h:t
vány l Könnyeznek azért mert.az a sok rossz jegy, a sok bukás 
irott bizonyság amellett, hogy gye1 mekeik nagyon· nagyon hálát
lanok. Hálátlanok, mert nem voltak eléggP. szorgalmasak, nem 
dolgoztak ugy, hogy ezzel sziileik aggodó gondoskodását, 
fáradozását semmi mással csak egy rendes bizonyitvánnyal vi
szonozták volna. A szülök könnyeznek, mert a bukasban, a 
rossz jegyben ott látjak egy fejlödö élet szomoru remény
telenségét· 

Gyerekek, bukott tanuJók l Ti csak attól féltek, lesz-e otthon 
verés, pálca, nyakleves é~ egyéb nem kellemes inyencs~g. Pedig 
látjátok nem ez a legfObb, nem ez a legnagyobb baj! Hanem 
az, hogy szOieitek szemében szornorusitg, arcukon bánat ül miat
tatok; a szDlők sirnak miattatok ! 

Gyerekek, bukott tanu!ók ! Higyjétek ri, nem va~ytok any
nyira tehetségtelenek, hogy szorgalommal becsOletes bizonyitványt 
ne szerezhetnétek. 

Azért szedjétek össze minden t!rötüket és minden szorgal
matokat. hogy legközelebb ti is örömet szerez;:etek szUJe;teknek, 
mert ha nektek az nem fAj, hogy ió szíileiteknek könnyes szomo
ruségot okoztatok, akkor rossz gyerekek vaJ;!ytok ! Ezekről pedi~ 
a katekizmusban ezt tanultátok : e földl\n vár reájuk az emberek 
megvetése, szégyen és gyalázat. 
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Gyerekek gondoljatok a le~endára. Eva sirt Káin miatt. 
ViRyázzatok, sz Ul t itek ne fegyenek szomoruak miattatok ! 

iV évsoro/vasás l 

Az iskola kapui hezáru lta.tc A tanárok, tanítók felügyel_ete. 
megszOnt. A ~yermtkeké~t a felelö~~éget a szOiök vették át. ,A. 
sokféle felelősség knzm csak egyre a~ a rom felhi-vni a kedves szO
Iök fi1n·elmét : az iskola s:!igor~ gonddal őrködött a felett, . hogy 
a gyermekek va~árapokon és Onnepeken Ezentmi~ét hallga.ss~nak~ 
Ránevdéssel szépszóval megmagyarllzták nekik, hogy ezzel tar. 
toznak a jó Istennek, a lelkiismeretiiknek. Névsorolvasássa·l min
d~g számontartották, kik maradnak el a 8ZentmiséröJ. A nyári 
szOni.jÖ alatt nincs névForoiva'-ás, de ne fdedkezzetek meg ar
ról, hogy az ítéleten t öletek fogja Isten szarnonkérn i,. ha a gyer
mekettek szentrnisét mulasztanának! 

--·- ·-----=---

ll 
,-=,==·· --"'--'-- __ !l_n_~~_!z_if~y_vi __ hirek __ ~==1 / 

Szenf Bertalan p/ebánia. 

A kel'esztséa- :.··entségét fölvették: Kormos Ferenc 
és Kerékjártó Anna Iear,, : Mária, Nemoda József és Acs Mária 
faa : Lázsló, Dugnovics D~ -5 és Kakas Margit leánya Ilona, For
gács Géza és Kucsera Ilona leánya Ilona, Falcsik István és Bo
zóki liona fia István, Birnbaum Béia és HegedUs Erzsébet leánya 
Ilona, Kelemen István es Sipos Máda leánya Ilona, -Més·záros 
András és C~erla Rozália leán)·a Marta, Fark1s Jánes és Hives 
Anna f1a János, Gal Jstv~in ~s Fehér Mária leánya Mária, Z:;ólya 
Margit lányd 1\\ária. Trcr•oényi Antal Poezik Mária fia István, 
B Hor Ferenc és Tóth Erlsébet leánya i\'\ária, Majzik Sándor és 
Koncz Mária fia Györg~· Berzélci Imre és Braut Anna fia Tibor, 
Csomor Alajos és Nagy Anna fia Alajos, l<'utasi Ferenc és Pataki 
Mária lt!ánya Mária, Tóth József és Dobos Erzsébet leánya Klára, 
Soós Anna leánya Mária, Pdes Rozália fia János, Vesiprémi já
nos és Molnár Anna leányaAnna. Hannos József és Simony Bog
dány julianna leánya: Mária, Kovacs julianna fia János, Kanalas 
Mária leánya Terézia, Gambár Ferenc és Bariska Mária fia fe-
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rene, Nagy Bertalan és Bagó Rozalia leánya Anna, Dr Okolicsá
nyi Béla és Szilágyi Erzsébet leánya Erzsébet, c~ahíi Ft:renc és 
HegedOs Mária fia Fuenc, N ink ov:cs Sfl11dor é f' J-fr- m I< aj a l i n 
leánya Veronika, Horváth József és S2:abó Terézia f1a Jón;ef, Ur-· 
bAn Mihily és Molnár Erzsébet fia jilnos, Kocsis János és Bog
dén Maria leánya Ilona, Horvát György és N '1gy juhéinna leánya 
Anna, Major István és Egyed Etei Fia Ferenc. 

A h6zassáa szealségét fölvették. Boh(~k Béla é~ 
Budai Mária, Kóródy István és Kozmár i Mária, Ff hér l.ászló 
és Antal Irma, Boda L:tjos és Nagy Margit, 

Az Urbaa elhaaytak. Gyuris j~rws 6 hó, Niljer Ká
rolyné 29 év, Konyik Ferenc 35 év, l{ovác~t j~nm; 77 év, juhász 
János 14 hó. Molnár józssf 68 év, Varga István 21 év, Nagy. Ze
idman Magdolna 15 év, Ko vác~ jáno 3 l nap. kovács julianna ~4 
év Bardóczi György 70 év, Bognár Istvánné 77 év. Tóth Sándor 
25 év, Pleska Vincéné 58 év. Szimicska Jáno~nP. 42 év, Koncsek 
István 23 év Sk ld ta Kálmán 69 év, D us István 21 év, Harsányi 
Tóth jakab papnövendék 23 év, Deák ll"lván 28 t;v, Nagy Jó
zsefné 35 év, Horváth józsef fél nap, Fejér La1o~ 6'J ev, A\átyási 
Éva 4 hó, Tersánszki R· Gizella ir g. n ö vér 78 év, Szalal Lójos a 
Szt Erzsébet-templom harangozója 82 év. 

Szt. Ferencreadi p/ebánia. 

Kereszteltek: Székely józsef és P1aveclki Mária fia: 
Sindor. József. Erdélyi Lőrinc é~-i Varga Margit le!tnva: Erzséher. 
Turcsányi Péter és Farkas Margit ieánya: Évi~. Bernáth Sándor és 
Kiss Erzsébet fia: Ferenc. Balog István és C~intalan Mári~ fia: 
Béla, Sándor. Reviczkj Ferere és Erki Ar:na Je;1nva: M~r1a. Tt.th 
Mihály és Kocsis Erz&ébet fia: Mihá:y Se btk András és Nagy 
Róza fia: jános. Far kas józsef és Kis l'ona fid: jánof'. Bak os 
Viktória fia: Tibor. 

B6za••á8'0t kötöttek: Eperjesi Sándor és f~bner Mári,,, 
Orosz György és Tóth Rózsika. Ta·pa~y Istvan és Nagy Mar~it. 
Csépe Sándor és Szabó Erzsébet, Kis ~áli Ferenc és Ante::! Mária. 

Mepaltak: Maticsek Ferenc 35 éves, Félrkas Erzsébet 
12 éves, jungbanez Ferenc 53 éves. S!aniszló István 79 éves, 
H~rnec~kr György 2 hónapos, Lucza jánosné 59 éves. 
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1. Hírek 
~-'==o.--=-~-·------------~-'-'--'---='-=---------------=-=-·-'-'-=---·=-=========--

Böjti read. Megtar·ózlatási nap, vagyis mikor hust nem 
sz:tbad enni, minden péntek • 

Szigoru b'\ft (egyszeri j \laká-. husnélknl) aug. 14-e szerda 
Nagy boldogas~zorty vigil iá ja. 

A Szegéay&"oadozó Növérek állandó otthont kaptak 
a Vachot Sándor utc~ 32 sz. házában, a szt. Urbán templom 
közelében. 

A Felérvári elemi Iskola jun. 16 án tartotta torna
vilsgáját. A szép Unnepél~en szavalatok, kedves jelenetek tarki
lottak az érdekes mnsort, melyet Tóth Antal lelkes beszéde zárt be. 

A két egyházköz•ég tanácsa és képviselO 
testülete jun. 26-án gyülést tartott, A gyülés tárgya voJt 
a kat. iskolák beszámo~ója, zárszán1adása, a kat. Tudd
sitó ügyében Ni~rinyi Ferenc nyomdatulajdonossal kö
tendő szerződés letárgyalása, a női kereskedelmi szak
tanfolyam tanárainak fizetésrendezése. Előadók és felszó
taldk voltak Kmoschek Elek, Stiller Káln1án, dr. Katries 
Kálmán, dr. Vereb György dr. Kassa Lajos dr. Libisch 
K~roly. Magn in Adorján prépost plebános meleg_szavak
kal köszöntötte Harasztovics Paula kedve.s nővért, ki az 
Iskola nevelés térén most töltötte be 50 éves szolgálati 
idejét. Lipeczky jános isk. igazgatóval többen inditványt 
tettek a kedves nővér érdemeinek elismerése és jegyzc5-
könyvi n1egörökitése érdekében. 

A gyöngyösi kath. Legéayegylet szokásos 
évi kirándulását junius hö 29-én, Péter-Pál napján tar
tartotta meg. A kirándulás iránt város szerte nagy ér
deklödést váltott ki az i p~rosság körében me ly más éve
kéhez képest fényesen sikerült 



tG 8yöDtY65i Kilfolillus Tudósiló 

Unaapi klraaeaet. Az ó-szovetség1 zsidó nép erejének 
és lelkesedésének kimerithetetlen forrása volt iiz a ludat, hogy 
ninos nemzet, amelyhez oly közel volnának istenei, rnint k01HJk 
jir az egy Isten. Az uj-szövelság emberét fokozottabb mérlékben 
hatja át e:m az erOs hit és meggyözödés, his:t:en az Ur jézus 
nemcsak templomaikban akar lakni hanem u1cáinkoil is: vé2ig
vonul, bézainkat is meglátogatja, hogy mimdenillt ott legyen, ahol 
ember kUzködik. junius 23-án az alsóvárosi plébánia terillerén 
vonu t a szentségi jézus diadalmenete dícsöités, hódolat imádás 
és Orftmének kOzepette. A hivek hatalmas serege tett hitvallást 
Urunk jézus mellett. Az áldozatos szeretet alkotta oliárok (Szmol
nikéknál, Bariskáéknál, Dózsáéknál és Lehotaiéknál) a fegyelme
zell felvonulás, a komoly összeszedettség mind dicsöilé~ére szoi
Réllak az Urnak, akinek gyOnyörilsége az emberek fiaival lenni. 

Üaaep61ye• toraavizsga a M'ria Valéria iaté
zetbea. Az iskolai év Véf;!éll kedves és szép ünnepély volt a 
Mári Valéria intézetben. A Kedvesnővérek által vezelett elemi is
kolában pir év óta Kolár KaroJin testnevelő- és gyógy
torna- tanitónö tanítja a tornát. A nagyszámu közönség elölt 
énekszóval vonultak fel a kislányok, majd urána osztályonkint 
mutatták be gyakorlataik at. A váltolatos szép milsoron volt m .!Se· 
jaték, line, mutatvinyos karikagyakorlat, irredenta éntkestorna. A 
lorna-tanitónö áltál ajándékozott koszorut éJ legszebb verseny
gyakorlattal a IV osztály nyerte. Kolár Karolin lelkes és nivós 
a unkéját a közOnség nagy tapssal. az efinházközség nevébfn 
pedig Magn in Adorján prépost· pl e ba nos elismerő sz ép szavakkal 
kOszönte meg. 

S•lvaárda- taeavalá• a lelsivárosi elemi is
kol6baa. jun. 2-án Magnin Adorji-in prt'post- plebán(l~ fela
vatta a felsővárosi elemi iskola szJvgárdc~j·Hllik minlegy 80 uj 
tagját. Többtn közülök tagjai lettek a cserkészapr0dcsapa1néJk és 
a jézus Szent Gyermeksége Missziós szövelségnek is, kik e na
pot közös szent áldotással ünnepelték meg. 

A S•ocJáU• Te•tvérek 25 évre szerzödéht ki\-
tOttek. hogy a Menház szegényeinek gondozását vái:a: iC:.!-:. Igy 
szerzödésUeg is biztosilvct van, hogy a Menház vezetése továbbra 
is hivatott kezekben marad. 
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A nlaeyösl r. Kal. Nöl Kereskedel•l S•ak
laalolyam mindkét évfolyamában az irásbeli és szóbeli vizsgá
latok lefolytak, az utóbbiak Dr. Szakáll Zsigmond kir. föigaz· 
gató elnöklere alatt. Az állalános eredmény a következO a Az I. 
évfolyamban megfelelt 2, jól megfelelt 4, a Il. évfolyamban jele
sen 4, jól 2, megfelelt 2. Dr~- Szakáll z~· igmond kir. föigazgató 
elismerését fejezte ki az elért eredmény felett. 

A záróünnepélyt j unius 22· én szombaton tartották meg s 
ennek keretében kerültek kiosztásra a tanulők jutaimai is. Szor;,. 
galmuk és kiváló eredménytik elismeréseUI pénzjutalmat kaptak: 
Boér Blanka ll. évf., Meizler Magda l. é., és KelJer Anna l. o. t· 
Könyvjutalomban részesOltek : Sairankó Margit, Mermelstein Klára' 
Kmoschek Gizella, Wdsz Terézia, II. o. tanulők és Weiner Klára' 
l. o. tanulók. E jutalmakon kivtil az intézet tanutói S7.ámos könyv
iutaimat és emlékl3pot nyertek a tanév folyamán gyorsíróverse
nyeken és gyorsirási szaklapok pályázatain, E jutalmakban része
sUitek: Bakó Margit I. o. t. emléklap.· D edor Katalin I. o. t, em
léklap, Keller Anna l o. t. 2 emléklap, Moizler Magda könyv és 
két emléklap, Szlovencsák Rózsi J. könyv. Weiner Klára J. o. t 

lll díj és emléklap, Boér Blanka 4 emléklap, DomoszJai Mária 
ll, o, t, emléklap, Kmoschek Gilella emléklap, Mermelstein 
Klára könyv ~és két emléklap, Molnár Rózsi ll, o, t, emléklap, 
Safrankó Margit ll. o, t, 3emléklap, Waldner Éva ll. o, t, emlék
lap, Weisz Terézia ll. o, t, 2 könyv és emléklap. 

Kölönösen szép eredményt értek el az intéz.et tanutói a Ma .. 
2yar Gyorsirók Országos Szövetségének kerületi versenyén, me
lyen a tanulők csekély száma ellenére az orsztg összes ker. 
szaktanfolyamai közölt a második helyre kerültek. A Szövetség 
ez alkalomból diszoklevéllel tantette ki az iskolát. 

ltt ernlitjük me~. hogy a szaktanfolyam mindkét folyami~an 
a beiratkozá~ok a jövő tanévre szeptember 2-3 án lesznek. Fel
vételt nyerhetnek az elsö év fol} am ba azok a ieánytanulók, kik a 
közép- vagy polgári iskola negyedik osztályát sikerrel dvégezték, 
a mésodík évfolyamba azok a leánynövendékek, akik akár a hely
beli, akár az ország más ker. szaktanfolyamának elsö évfolyamát 
sikeresen elvégezték. KUiön fölhivjuk az érdeklödök figyeimét 
arra, hogy bárki, aki a szaktanfolyam két évfolyamát elvégezte, 
nehány tárgyból teendő klilönhözeti vizsgálat letétele után az or
S7ág bárrnely felsökereskedelmi iskolájának lll-ik osztályaba irat
kozhat s ott ér !Uségi vizsgálatot tehet. 

Minden r.~úzelebbi felvilágosítással az igazgatóság kéözsé
gesen szolgál. 
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Pa\d. Szent Aatal ünnepét mel eg bensösé~ gel ünnepel· 
ték a Ferencrenc:lieknél! A szentek kö:ben járás~nak csodás ha
tása mínc:lig lstenhez emel bennünktt, aki jóságát és hatalmát 
legtöbbs:ör uentjeí révén mutatja meg nekünk. Elmondhatjuk 
ett kü'önöscn nt. Antalról, akinek "imájára tenger enged, bilincs 
törik". Minc:len kedden sokakat látunk az Ö oltára körül, de fó 
ünnepen különösen ~iettek Ho:zá bu:gó tíutelói. Reggel o óra· 
kor P. Marián safgótarjání hádőnök uólt a nagy Csodatevóröl• 
D. e, 9 Órakor. nagymise. este 7 órakor pedig litánia volt. A 
ltokásos körmendet vasárnap tartották a hívek nagy uámu 
rfuvétele mellett. 

Mária-tanoda kápolna szenlelése. Hoss1 u hóna
pok után végre ujra megkezdődött az istentisztelet a kis kápol
nábt~n. A 600 esztendős isttilháza kivlil-belül leljesen megujult. 
junius 6 án áldotta meg az Érsekföpásztor megbizá8ából P. 
Unghváry Antal házfőnök fényes ünnepélyességgel, nagyszámu hí
vősereg jelenlétében. A díszes kápolnában ezután ujult buzgóság
gal imádkoznak az á.itatoskodó lelkek, :Cicsinyek és nagyok egy
aránt. A jó nővérek hálás imában emlékeznek a nemesszivü jóte
vökröl, akik segitségUkr evoltak vagy lesznek nagyielkü adomá
nyaikkal. 

UJ~papJaink. Ez az (Sztendö is oltárhllZ érlelt fiaíal szi
veket, akik évek hosszu során át szedték magukba a lelkiséget éS 
tudományt, ami a papi hivatishoz szükséges. Most tele
van szivUk örömmel, telve vannak eszmékkel, amelyeknek megva
lósítésa leghőbb vágyuk. A gyöngyösi ferences theolagiáról a kö
zeli napokban négyen kezdik meg sz~~nt munkajuk:.t az Ur szö16-
jében. És pedig: P. Árvai Agnellus, P. Ellc.r Engelbert, P. Varga 
Vitái és P. Nyiznyik Mátyás áldozópapok. - Menjetek hát é5 
dolgozzatok lelkesen! A munka nagy, az ara!ás sok! A jó hivek 
imái kisérnek benneteket ! -

A Ferenrendiek tartományiönöke junius 24· én es!e 
8 órakor haran~::zugáf' es orgona lágy melódiája mellelt, a hivek 
sorfala közölt vonult a templomba, hogy megkezdje szokásos évi 
látogatásait a f~enuházban. A tarlotnányfcínök hékt:csokkal üd
vözölte a rendtaf,{okat a főoltár elölt, majd áldást adva a jelenJévökre 
bevonult. a zárdába. A föelöljár~ néhány napot időzött Gyöngyö
sön. maJd tovább utazott kánom látogatásainak folytatására. 
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Elsö áldozás. A Mária- Valéria in'étd és az alsóvárosi 
áll. elemi iskola előkészitett növendékei Áldozócsütörtökön járul
tak először az Ur asztalához. Az egyház ezen uj reménységeit az 
alsóvárosi plébános papi segéd'ettel harangzugás : kötben kisérte 
a templomba A fchérlelkü kicsikék a fehérvirágos oltár előtt 

boldogan fogadták szivükbc az isteni Vendéget. Plébános melcg 
szavakkal intette öket Jézusnak tetsző életre, a stülökct pedig 
arra kérte, hogy jó pé'dájukkaJ világoskedjanak gyermekeik előtt 
s Krisztus képtt míntázzák fogékony lelkükbe. A templomi tin
nepség után szeretetreggeli várta a gyermekeket mindkét iskolá
~an. Mobó étvággyal fogyasztották a jó lelkek által készitett dus 
reggelit, majd felejthetetlen eml~kkcl szivükben siettek otthonukba· 
A délutAni szívgárda gyülés látogatottságával és változatos prog
rammjával méltó befejezése volt a ki.sgyermekek nagy ünnepének. 

SzeDiségimádás volt Pünkösd három napján a fercn
ccsek templomában A buzgó hivek rcggeltöl-c!'tig állandóan jár· 
tak s imádságos lélekkel hódoltak az isteni Fölség c'ött Estén
kint fél hat órakor P. Karácsonyi Aladár thcologiai tan4r tartott 
gondolatokban gazdag, szivet-lelkct megindító sz. beszédeket. Az 
illusztris szónok nap-nap után nagyobb tömc2ckct vonzott hatá. 
sos szavaival és vonzó erejü buzdításaiva' a szeatségi Jézus kö
ré. Kedden a szokásos körmenettel és Te Deummal fejeződött 
be a háromnapos szcntségimádás. 

Halálozás. Tersánszky Gizella Róza a gyönf!yösi kórhAz 
sz. Vincerendi ir g. ápoJónövére meghalt 19 .<5. junius 24-ikén reg

gel 3 órakor életének 80-ik évében. SzOietett 1857 ben Egerben. 
Gyöngyösön 1894. óta, 41 éven át teljesitette az emberbaráti sze· 
retet cselekedeit áldozatos szeretettel, hUséggel. Temetése jun. 
25-én volt a szegény emberek nagy tömegének könnyező részvéte 

me !lett. 

A pécsi leányeimaáziuaa 80 növendéke tanulmányi 
kirándulása közb~n Gyöngyös városát is meglátogatta. Nagy ér· 
deklődéssel nézegették a ferences könyvtár többszáz éves nagyér
ték() mnveit, melyeket P, Ungváry Antal házfőnök nyujtott nekik 

megtekintésre a plébániai hivatalban. A város egyéb szépségeinek 

megtekintése utAn ismeretekben gazdagodva folytatták utjukat Li

lafUred felé. 
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Az Emerlkaaa és az urak kongregá(:i6ja junius 
16-án vasárnap tartotta utolsó összejövetelét MátrafUrt'den. 
Résztvettek az urak m~jdnem teljes számban. Először közös szent 
misét hallgattak a kis kápolnaban, melyet P. Unghváry házfőnök 
végzett, aki szentbeszédet is mondott, melyben a mai intelligencia 
hitét és buzgóságát hangsulyozta. Utána a Máriácskár ál találkoz
tak, ahol Stiller Kálmán prior szólalt fel fokozolt tevékenységre 
és áldozatos munkára buzdítva az urakat. Az lvanits panzióban 
megtartott közös ebéden dr. SomoJlyi István beszélt a nála meg
szok..>tt tüzzel és precizitással. Milyen szép is az, hogy ma már 
az intelligentia igazán tud vezetni, nemcsak esztvel, de hitével 
il ... Vivat, crescat, floreat Emericana ! 

Piiaklsd három napján táborozott elöször at alsó
városi egyházközség Kapisztrán szt János cserkészcsapata. A huk 
pompás hangulatban indultak neki a komoly munkát iJ;!énylö tá· 
bori életnek és bevállották a hozzájuk füzött reményt. Különösen 
az estélyi tábortüznél volt mindig nagy közönsé~e. Legszebb el
ismerést egy hivatalos funkcionárius adott a nagyrészt iparosfiuk
hól álló csapatról akkor, amikor megjegyezte. hogy par eszten
dövei ezelőtt még nem lehetett tisztességes embernek végigmenni 
az utcán anélkül, hogy ne inzultálták volna az ina~ok és ~egé

dek, ma pedig közösen imádkoznak, engedelmeskednek és mint 
cserkészek finomak és udvariasak. Ezt az eredmény t igazán lehet 
értékelni. Elismerés a "Kapisztrán" .csapat lelkes vezetöségénck ... 
és további jó munkát! 

. 
Aayák aapját az alsóvárosi állami elemi iskolában 

május 19 én tartották. A jó ,.mamák" szemeiben órömkönnvck 
c1illogtak, amikor gyermekeik hálás szivük mdcgévcl köszön· 
tótték öket, Leányok és fiúk cgy.uánt hatásosan szercpeltek. Al
kalmi beszédet az alsóvárosi plébános intézett a nagyszámban 
megjelent érdeklódökhöz. 

Az Alsóvárosi Kat. Leáaykör Urnapjan mUsoros 
teaestély t rendezt:lt a Mária-tauodában. Megszokt uk már, hogy a 
Leánykör összejövetelei mindig nivósak é~ f!nomak. Ezullal is ki
tettek magukért a tagok. A lisz ta jövedelmet a ked vesnővérek kis 
kápolnájának szines üvegablakaira fordították. 
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Madarak-lik aapiát tartotta a gyöngyöspüspöki elemi 
iskola jun. 4 én. Derlis napsütésben reggel részben vonaton, rész
ben gyalogosan, vidám hangulatban meneielt a gyermeksereg a 
tanerők vezetése mellett a MAtra felé. Kedélyes szórakozásuk kö· 
z~pette s szomoru "Trianon"-ról is emlékeztek a kis honfiak. Es
tefelé !értek haza kissé fáradt testtel, de üde lélekkel. 

Évzár6 vizsgilatok. Az alsóvárosi elemi iskolában ju
nius 14-15-én fejezték be a tanévet. A növendékek nagy általá
nosságban sztsp tanujeiét adták egy évi szorgalmas munkájuknak 
amikor értelmes- szabatos feleleteikkel örvendeztették meg a jelen. 
lévö vendégeket. Az elöirt idöben imádságos hálával köszOnték 
meg nevelök és neveltek egyaránt a jó lsten adományait, melye
ket a munkaév folyamán oly sokszor élveztek. 

(}zeneiek. 
Lapunk szerkesztösége = dr. Halmos Mihálynál 

Ti1;za István u. 6 sz. a. ahova lapunk szellemi ügyétérdeklő kéz .. 
ratok stb. kUidendök. Kiad6hivatalaak a kórház pavillonjá
ban Gaba Pálaál, a lap elöfizetése, megrendelése a lap el
maradása ott jelentendő. - Foatos az előfizetésről kapott 
nyugta megőrzése esetleg bemutatása. 

Kérjük a Tudósiló egv pengő árának slirarös befizetését, 
mert csak akkor tudjuk lapunkat rtndesen kézhöz juttatni 

Lapaak legközelebbi vagyis 8-ik száma szeptember hó 
l-én jelenik meg. 

--- '-"---· .. -----· __,___....:.,_ 

ll Hitéleti tájékoztató il 
-·-- - -· . - . . .~-=----'---'='-'.;.:;;._ 

Szenl BertaJaa p/ebánia. 
julius hó. 

t. Hétfő. - jézus szentséges Vére emléknapja. 
2. Kedd. - Sarlósboldogasslony. Szüz Mária látogatásának 

Unnepe. Az alsóvárosi egyházközség búcsitja. D. e. fél 9-kor kör
menet indul a Szent Bertalttn fótemplomból a leaenerendi ple
bánia templomba. Ösi szokás szerint a Társulatok lobogóik alatt 
vonulnak fel. 

s. ElsO péntek. - Reggel 6 órakor az Oltáregylet •zentsé-
gts nagymiséje Jézus SzentHéges Szive tiszteletére. Reggel 6 óra-
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Jól gyóntatás, szent áldozás, A városi Menház kápolnájéban reg
gel 7 órakor szeniséges mise, egész nap szentségimádás. Este fél 
7-kor jézus Szive litánia és szentségbetétel. MátrafOredcn reggel 
8 órakor szentmise és gyóntatás. 

6. Elsö szombat. Reggel 6 órakor szt. mise a Rózsafüzér 
Társulat élö tagjaiért. 8 ó. alapítványi mise Pásztor józsefért. 

7. Elsö vasárnap. Reggel 6 órakor az Oltáregylet szeniséges 
nagymiséje. 6 órától gyóntatás. 9 órakor szeniséges nagymise és 
szentbeszéd. D. u. 3 ó. Vecsernye. 4 órakor a Felsővárosi Mária 
Leányok gyUiése a Fehérváry zárdában; d. u. 6 ó. az Oltáregylet 
szentségimádási órája: szentbeszéd, jézus Szive ájtatosság az ol
táriszentség kitétele mellett. 

14. Vasirnap a szokásos rend. 
15. 6 órakor alapiiványi mise Mazuk Kálmánért. 
16. Kedd. KármelhegyiBoldogasszony napja. Riggel 6 óra· 

kor a Rózsafüzér Társulat offertórium os nagymiséje. i~eggel 7- kor 
pedig bucsu indul a szurdokparti szölök kOzö!t fekvő kármélusi 
kápolnához, ahol szentbeszéd, szeniséges körmenet és nagy· 
mise lesz. 

19. Péntek,i Páli szt. Vince napja. Az irgalmasnővérek szent 
alapítója tiszteletére a kórház kápolnájában reggel fél 6-kor, a 
fehérvári zárdában pedig 7 órakor ünnepi szentmise lesz. 

21, Vasárnap. A szokásos rend. 
22. Szent Mária Magdolna napja. Reggel 6 ó. szt. mise a 

szent tisztelel~re. Az alsóvárosi trd. Anna kápolnában kis bucsu 
25. CsUtörtökön szt. jakab Apostol. 
26. Pintek. Szt. Anna napja. Reggel 6-kor a Szabó Társu

lat offertóriumos miséje szt. Anna tiszteletére. Reggel 7 órakor 
bucsu indul az abasári Szent Anna kápolnához, ahol szentbeszéd. 
szentséges körmenet és szentmise lesz. Szent Anna napján és a 
nyolcada alatt minden reggel a 6 órai szentmise után ájtatosság 
lesz szent Anna tiszteletére. 

28. Vasárnap a szokásos rend. 
-o-

Il. Augusztus hó. 
2. ElsO péntek. lstentiszteleti rend ugyanugy, min\ julius 

elsOpéntekjén. A Sz, ferencrendi plebánia templomban Porcinkuta 
bucsu. Teljes bucsu nyerhető. 

3. Elsö szombat. Reggel 6 ó. szentmise a RózsafUzér Tár
sulat éiO tagjaiért. 
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4. Első vasárnap. Istentiszteleti rend ugyanugy, mint julius 
elsö vasárnapján, D. e, 9 ó. főtiszt. Guba Pál nyug, piarista ta
nár kórházi lelkész ur 50 éves jubileuma: aranymiséje. Kézveze
tője : Magnin Adorján prépostplebános, szónoka : Hauser Ignác 
Budapest·Erzsébetvárosi plebános lesz. 

5. Hélfö. Havas Bodogasszony napja. 
6. Kedd. Urunk szinváltozásának emléke. 
l o. Szombat. Sz t. Lörinc vértanu napja. 
ll, Vasárnap. A szokásos rend. 
13. Kedd. Hajnali 4 órakor szentmise. Szentmise után in

dul a nagy b•csu Szentkutnoz pap vezetésével. A Kálvárián 
szentbeszéd. Szentkuthoz érkezés d. u, 6 órakor. 

14. Szerda. Nagyboldogasszony vigiliája. Szigoru böjt. 
Szentkutnál d. e. l O·kor szt. beszéd, szeniséges körmenet és 
nagymise. 

15. Csfitörtök. Nagyboldogasszony a SzUz Maria mennybe
menetelének unnepe. Parancsolt ünnep. Ünnepi rend. Reggel 6 ó. 
a Szllz Mária Társulat offert. miséje. A szent Urbán templom 
bucsuja, ahová a körmenet reggel fél 9-kor indul. Ott sz.t. be
széd, szentséges körmenet é;; nagymise lesz. D. u, 6·kor a 
szentkuti bucsusok fogac:Jása a Kálvárián, ahonnan szentbeszéd 
után a bucsu a szenl Bertalan templomba vonYI Te Deumra, 

t6. Péntek. Szent joákim hitvalló napja. Reggel 6 ó, az 
Acs és Kömives Társulatok offertóriurnos miséje. Este 8 órai 
harangszó után fél órai harangozás az 1904 évi tUzvész: emlék é re 

18. Vasárnap. A szokáaos rend, 
20. Kedd. Sze nt István király ünnepe. Reggel 6 órakor at ·- • 

asztalos társulat offertóriumos azentmiséje. E napon van a 
szt, Erzsébet templom egy1k bucsuünnepe. A bucsu a szt. Erzsé
bet templomba d. e. fél 9-kor indul, ahol szentbeszéd, szentséges 
körmenet és nagymise lesz. 

24. Szombat. Szent Bertalan apostol, a templom és a város 
védőszentjének ünnepe. Onaepi rend. A szt. Bertalan egyház
közsé~ bucsuja. Reggel 6 órakor a szent Bertalan l apostol erek. 
lyéjének kitétele és. csókolása, Reggel fél 8-kor szent Antal sze
gényei kenyeret és hust kapnak a plebánián. D. e. 9 órakor 
szeniséges körmenet, nagymise, közben szentbeszéd. ~ 

25. vasárnap. Szent Lajos király. Érsekfőpásztorunk neve• 
napja. D. e. 9 órakor Unnepélyes nagymise. 
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Szt, jereDerendi p/ebánia. 
julius hó. 

2. Kedd. Sarlós B A. ünnepe. Templomunk bucsunapja. 
Sz. misék vasárnapi rendben. A 9 órai nagymise előtt szentséges 
körmenet lesz. Nagymise alalt sz. beszéd. D. u. fél 5 órakor li
tánia. 

5. Első péntek. Reggel 6 6. jézus Szive társulat s1. mis~je 
a sz. Sziv oltárnál. Föoltárnál ugyanekkor nagymise. Szentségki
tétel. jézus Szive litánia fölajánló és engesztelő imával. Elözö nap 
délután 5 órától gyóntatás. 

7. Vasárnap. A délutáni litánia végeztével a Rózsafüzér- tár-
sulat sorsoJási tart. 

9. Kedd. Reggel 6 6. sz. Antal mise és ájtatosság. 
14. Vasárnap. Szakott ünnepi rend. 
16. Kedd. Karmelhegyi B. A. ünnepe. 
21. Vasárnap. Délután a Jitánia végeztével ~7.. Ferenc lll. 

rendi tagjainak gyülése. 
23. Kedd. Reggel 6 ó. sz. Antal mise ájtatossággal. 
26, Péntek. Sz. Anna ünnepe. 
28. Vasárnap, A szokott istentiszteleti rend. 

Augusztus hó. 
2. Elsö péntek. Porciunkula a sz. Ferencrend legnagyobb 

bucsunapja. Augusztus l·én déltől aug. 2-án estig mindenki tel· 
jes bucs•t nyerhet és pedig annyiszor, a~áAyszor bemegy a sz. 
ferencrendi templomba és ott 6 Miatyánk- Üdvözlégyet-DicsOséget 
elimádkozik, azonkivül meggyónik és sz. áldozáshoz járul. Gyón
tatás elöző délu;ántól. - Sz. misék vasárnapi rtndben lesznelr. 
A 9 órai nagymise előtt körmenet, sz. mise alatt 8Z. beszéd. 

4. Vasárnap. Délután Rózsafüzér-társulat sorsolast tart. 
6. Kedd. Reggel 6 6. sz. Antal mise és ájtatosság. 
ll. Vasárnap. Szokott istentiszteleti rend. 
13. Kedd. Reggel 4 6. sz. mise a felsóvárosi templomban, 

melynek végeztével az évente szokásos zarándQklat indul Szent
kutra. 

14. Szerda. A holnapi ünnep vigiliája, amikor is szigoru 
böjtöt parancsol az Anyaszentegyház. E napon tehát husfélét nem 
szabad enni s csak az egyszeri jóllakás van megengedve. 

15. Csütörtök. Nagyboldogasszony ünnepe. A1. istentisztele
teket vasárnapi rendben tartjuk, - l!ste 6 óra körDI érkeznek 
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-vissza a szentkuti zarindokok, akiket a szokásos Unnepélyességgel 
virunk és fogadunk a Kilviriáoil. 

16. Péntek. Az esti harangszó után félórai harangozis az 
1904. évi lUzvész emlékezetére. Imidkozzunk, hogy hasonló csa
·pásoktól mentse meg az Uristen ezt a várost. 

18. Vasárnap. Délutin sz. Ferenc lll. rendjének gyUiése. 
20. Kedd. Sz. István elsO apostoli királyunk ünnepe. Reg· 

eet 6 ó. a sz. Istvin-társulat offertóriumcs nagymiséje lesz. -
Egyébként Unnepi rend. A 9 órai nagymi&é!t a sz. beszéd elma· 
rad. Fél 9 órakor körmenet indul a sz. Bertalan templomból a 
sz. Erzsébet templomba, ahol sz. beszéd és nagymise lesz. 

24. Szombat, Szt. Bertalan ap. ünnepe. A felsOvirosi ple
bánil templom bucsunapja. Templomunkból 8/49 óra eiOti valanii
vel körmenet indul a sz. Bertalan templomba. Az ottani nagymise 
utin körmenetUnk visszater. 

~5. Vasbnap. Szokásos istentiszteleti rend. 
27. Kedd, Reggel 6 ó. sz. Antal ajtatosság. 

ll gyöagyösJ;JüsfJöJti sz. jános templomban. 

julius hó. 
7. Vasirnap 9 ó. sz. beszéd és nagymise Oltáriszentség~el. 

D. u. 3 órakor litánia. - A hónap többi vasárnapjain 9 órakor 
sz. beszéd, nagymise. D. u. 3 ó. litánia. 

26. Sz. Anna napján reggel 6 órakor a Mária-társulat éiO 
tagjaiért nagymise sz. Anna olláránál. 

27. Reggel 6 órakor gyászmise a Mária-társulat megholt 
iagjéiért. 

Minden· szombaton d. u. 3 ó. litánia. 

Augusztus hó. 
ElsO vasárnap szeniséges nagymise. 
15. Nagyboldogasszony Unn~pén reggel 6 órakor sz. mise a 

az. Urbán templom miatt. - E napon d. u. 6 óra tájban a Kál
várián fogadjuk a szentkuti zarándokokat. Közösen megyUnk a 
sz. Bertalan templomig, ahol a pOspökiek kiválnak s körmenetileg 
tovább mennek saiát templomukba hálaadásra. 

20. Sz. Istvin király Unnep~n. a sz. Erzsébet templom bu
-csuja miatt reggel 8 órakor sz. mise. D. u, 3 ó. litánia, 

Minden szombaton és annepelOtti napon d, u. 3 órakor li
tinia. 
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.A Szenf 'Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Katholikus Tudósítónk legutóbbi juniusi s&ámának ezen ro· 
vatába ismét sajtóhiba csuuott be, még pedig nem is egy, hanem 
kettő. At adakotók neveinek felsorolásánál forrendben a nyolca
diknál et áll : Tóth Antal ~zöJöblrtokos, Bene· ut 63 hst, :100.
P. E helyett a helyes szöveg igy hangzik: Tóth András stólöbir
tokos Bene ut 63 hst. JOO P·t adományozott. A másik hiba pe
dig at; hogy tévedésból a nyomdai szedésnél teljesen kimaradt 
ő tv. Kiss Ernőné és leánya Kiss Matild urnö, kórhád tisztvise
l önö, Sebők Lást'ó 5 hs%, alatti lakósok 100 pengós adományuk 
nyugtázása. Ené'kül ugyanis 20 név volt közötve és ezzel együtt 
volt 21, A rajtunk kivül álló hibákért szives elnézésüket kér· 
jük az érdekelteknek. 

Tisztelettel jelenthetjük, hogy gyüjtésünk eredménye 21.727 
P- re rug és ezen összegból befizetellen a mai napig 2,890 pengő. 
Minden reményünk meg van arra hogy a most közölt összeg 
egész rövid idő alatt befo yik, mivel mindenki tudja azt, hogy 
egyházközségünknek nagy szüksége van a felajánlott összegekre, 
melynek minden fillérjére bi%tosan számítottunk anná l is inkább, 
mivel ezen összegre terheket vá Jaltunk magunkra, melyeket ne
künk megfitetni kötelességünl<. 

A ház belső tatarozisa befejezéshez közeledík A fölépcsöhá: 
folyosójának kiszélesitési és javítási munkálatai serénven folynak. 
Disttermünk 2· 3 hét alat i elkészül. 

Tovább folytatjuk aJ adakozók neveinek közlését: Rust
uvik Dezső kádár mester, Egri ut 50 P, Záhoo y i Géza hentes 
mester, Kál ay·utca 50 P. Mikulányi Imre hentes mestn Károly 
kir krt, 50. P., Uhrinyi János mérnök, Igló 50 P., B, Csépiov 
József szö~öbirtokos 50 P. B M. 50 P, StílJer Kálmán f6gimn. 
tanár SU P, Butián testvérek pékü1eme, 50 P. Rábd család 60 
P, Cserta János állampénztári fötanAcsos, 50 P, Dr Cserba B•ta 
kir járásbirósági elnök 50 P, Czip1 AJajes kereskedő, Kossuth
utca, 5') P, Józsa György nyug, iskolai igazgató, 51_1 P, Gazdag 
Lajos rendőrtanácsos, 50 P. Dr Zabóczky Gyula nvug postafönök, 
50 P, Kmosc:hek Elek állami fögímn tanár, 50 P, Kocsis János
né és fia_, László birtokosok, Kossuth· utca, 50 P. Ko! ni ts A n tal 
szölöbirtokos, 50 P, S:akkay Andor városi főjegyző 50 P, Ko· 
vács Ferenc nyug. iskola igazgató, 50 P. Kírá'y Alajos róm. kat. 
lelkész 50 P. Páli Gyula áJI. fögimn. tanár, 50 P, ·özv. Bacho 
Láulóné nyugd. viresi tísztv, özvegvt- 50 P .. Eddig közö tünk 
93 nevet 14 750. P. öss:eggel. Most kötölünk 23 nevet 1.160 P 
Ossteggel, tehát eddig közl'ftünk összesen 1 l 6 nevet JS. 9 J O P. 
össaeggel. P. L. 
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.ll~U(\~as, e ~5: sz eresz 
és látszerész 

G y ö n g~ y ö s, Hanisz~tér 12 .. 

Ajanlja: elsör(·ndü zseb, fali, asztali és ebresztö 
-------------- --- -- ----------------------------- ------------

óráit. -~il~g·!_l_~rü -~vájc_i -~'T-~L-~US~ órák gyön

gyösi egy_~~-á~~si~ój~·-----~-legmo_d_~rne_!?_~ szerszám

gépekkel fel-;zerelt javit~.1mühely. Praelz munka. 

Arany gyürUk, fiilbevalök, arany keresztek. -

Arany kereszt valódi ~t~~-~ntkövekkel már 10·

P-t~l kaphatók. - Va ódi ezüst áruk, tálcák, 

virág vázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 

Mindennemü optikai áruk. Szemüvegek, csiptetők, 

·lveg kDiönlegességek, hőmérOk, lázmérök, must
és borfokolők stb. 
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Keresse fel üzletemet bizalommalll 



Ajánljuk hiveink szives figyelmébe 
katolikus cégeinket : 

Szloboda divatkülönlegességek 
választéltban a legnagyobb - árban a legolc~óbb r 

Figyel ie állandóan kirakatait. ___________ _ 
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Cserján Imre Szeretet-gyógyszertára 
Vachott Sándor· uccct 6. Teltfon 29. 

- - - - -. . - - .. ·- . - - ..... - . - - .. . . . . - . . - . 

Katona Sándor Vasudvar Jegnagyobb vasUzlet 
Győzödjön me~ o:csó áraimról. 
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F h , G l h , . . .. J t nary választék, e er y u a ru aza t t u z e · olcsó ár 1 
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Pintér drogéria (gyógyáru kereskedé~) Egyfdüli drogéria 
- legolcsóbb bevás:hlási forrfis - gyógyáruk, vrgy~zerck, beleg-
~J?~I~~! -~i~~~~. __ ~ 1].~. ~~~~r_c~ !. __ k_??-~:_e_! i_k_~~ .. ~~ ~-~ ~~---- ______ . ____ .. _ _ _ _ __ _ 

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

Nyomtatványait 
gyorsan , 

szepen 
olc•ón 

--·-

HUNGARIA 
KÖNYVNYOMDÁBAN 

szerelEheti be. 
Gyöngyös 

Szt. 8ertalaa-u. 3. 
(Szt. Koroaa-h,z) 

(az udwarbaa) 
könyvkötészel 

uaryaaitt __ 
- . -

-- ----

Papiráruk, rajz
szerek, minden

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

Hzkelety Jóuel 
Gyöngyös. 
Kossuth-u cea 8 sz. 
BAB A VITÁS!! l 

Nyom. Hungária-könyvnyomda Gyöngyös 
tulajdonos Nigrinyi Peren~. ' 

Felelös kiadó: dr. Halmos Mihály. 


	HU_b1_FM3-8326_00077_2R
	HU_b1_FM3-8326_00078_1L
	HU_b1_FM3-8326_00078_2R
	HU_b1_FM3-8326_00079_1L
	HU_b1_FM3-8326_00079_2R
	HU_b1_FM3-8326_00080_1L
	HU_b1_FM3-8326_00080_2R
	HU_b1_FM3-8326_00081_1L
	HU_b1_FM3-8326_00081_2R
	HU_b1_FM3-8326_00082_1L
	HU_b1_FM3-8326_00082_2R
	HU_b1_FM3-8326_00083_1L
	HU_b1_FM3-8326_00083_2R
	HU_b1_FM3-8326_00084_1L
	HU_b1_FM3-8326_00084_2R
	HU_b1_FM3-8326_00085_1L
	HU_b1_FM3-8326_00085_2R
	HU_b1_FM3-8326_00086_1L
	HU_b1_FM3-8326_00086_2R
	HU_b1_FM3-8326_00087_1L
	HU_b1_FM3-8326_00087_2R
	HU_b1_FM3-8326_00088_1L
	HU_b1_FM3-8326_00088_2R
	HU_b1_FM3-8326_00089_1L

