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Gyöngyszem ek, 
A szós ~ék ferH;é~es magaslatáról zúgott fel ~d az örökélet 

evangéliuma. Most pöpiton tizen neked a Lélek. Az igazságot 
hordo1.ó szavak elreptilnek, mint a dal, mint az illat és toha 
többé viStii' a r.c na jönnek. Az i ras olyan mint a parázs : késöbb 
is fc:lmclegi•i lelkedet. Betükkel fonok hát sövényt lelked virágos 
ker je elé, me ly jobban meg véd, miot a szuronyok. 

Tudod-e, hogy szUietik a gyöngy? 
A morrljló tenger mélyén él a gyöngykagyló. Tarajos hullám 

a b.:Jicsöje és vihctrzugáli az altató dala. Néha kinyitja testének 
bsrsonyos ablakát és e12y finom porszem alakjában besurran hozzá 
a halál. Husa közé ék~lődöH parányi porszem a hóhéra lesz. Ál
landoan izgatja és sok fciJdalmat okoz a kis áiJatkának. A gyOngy
kaJ;n ló védeke, ik a be:olakodott idegen ellen. Puha testébOI cs il· 
logó folyadékot sajtol ki, amely rárakodik a porszemre és meg
köVI!Sedik. 

Késöbb ö lessz a:l ur a csigahá·,_ban és megöli a kagylót. 
Látod : kinból és fájdalomból szUietik a RYöngy. 
A töviskoronás lsten szenvedéséből szOletett meg lelked 

drágagynugye : az Udvössé~ed. Azért intett az Ur: ne dobjátok a 
gyöngyöket a sárba és ne adjátok a szentel az ebeknek. 

A h j romnapos missziófelujitás idején rádöbbentél; lelkednek 
drá~ag~ön~ye messze gurult. Eljátszo:tad, mint pajkos ~yerekek a 
hitvány íiveggotyó·. LeUitél a kisértés játékasztala mellé, ahol az 
nrdög csemegés szóval osztotta a lapot. 

Feltetted rá lelked tisztaságát és elveszett l 

!"eJtetted rá sztizi art~ __ U~-~-s4~~d-~L_.é1._1.dY~&zett f 
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feltetted rá becsöleted és elveszett! 
feltetted rá lelked békességét és elveszett l 
De lelkiismereted, lsten csodás rádió-leadó készüléke, ál

land6an mUködött. A mélységböl kiéltottál Udvözitö lstenedhez 
és O meghallgalla jajszavad. És a gyóntatószékben Urad kegyel
méből min<lent visszanyertél Most már jobban vigyázz magadra l 
Légy résen és ne kövess el kis hibát l félj a kiciinységektöl is, 
mert követségbe jllnnek, hogy a nagyoknak szál'ast készítsenek. 

Kicsi a vizc5epp és mint tenger hajókat hordoz a hátán, 
mint árv iz hullákat sodor. Kicsi a hópehely, de a havasok csu
csáról megindulva pusztiló lavina lessz belőle. Parányi volt a 
szikra, amely 1917 május 21-én kipattant valahonnan, de dég 
voiCarra. hogy Gyöngyös leégjen és elpusztuljo!l 559 ház, hogy 
8000 lélek hajléktalan maradjon és 30 millló jó békebeli koronát 
emésezen meg a nagy tllz. 

Vigyázz tehát és légy ovatosl Könnyen lesz a botlásból bot
rány, a szálkából gerenda, a szunyogból teve. 

Medd6 éjszakák fáradozása után, neked is szól az Ur: evezz 
a mélyre l Hétszeres jaj azoknak, akik csak a felszínen mozog
nak és azt mondjak : a lelki nivó nem szükséges. Hétszeres jaj 
azoknak. akik mások birálgatásánál tovább nem jutnak és csak a 
pontot és vesszőt rakják fel mások életére. 

jelszavad legyen : a mélység. Mert minden érték a mélyben 
terem. Az oceán mélyén a gyöngy, a bánya mélyén az arany, a 
föld gyomrában al olaj. Lelked mélye Orizze jóságod drága
gyöngyét és szeretetednek aranyát. 

Ztszlóidra ird fel a hősök csatakiáltását: előre. Soha meg 
ne álli l A vas megrozsdásodik, rohanó folyóból mocsér tesz, a 
ruhát azétrágja a moly, ha sokáig egy helyben áll. 

A bemenet díjtalan •• 

Az egyik keletfranciaországi városkába cirkusz érkezett. 
Hiába volt a legfényesebb mUsor, a kassza Oresen maradt. Az 
igazgató fillérekre szállitotta le a helyárakat Ez sem használt. A 
közönség nem jelentkezett. Ekkor az igazgatónak jó ötlete támadt. 
Oriási betUkkel ki irta a cirkusz sátorponyvAjára : 

- A bemenet ingyen. -

Sőt még ki is doboltatta. A hatás nem maradt el. Minden 
talpalatnyi heiyet elfoglalt a közön·ég. Telt ház lelt és az elO
adás pompásan sikernlt. 
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Legnrdalt a függöny és a publikum kifelé tódult. Az ajtók
. nél azonban mándenkire meglepetés várt. Mindegyik kijárat elOtt 
hatalmas tábla figyelmeztette az embereket: 

- A kimenet pedig egy frank. -
Az igazgató arról is gondoskodott. hogy senkinek eszébe 

ne jusson ellenkezni, vagy méltatlankodni, Vasizmu dijbirkozó 
állta az emberek utját és szedie az egy frankot, 

Az h~azgató meg volt elégedve a bevételfeL De az éjszaka 
folyamán felszedte sátorfáját és kereket oldott. 

Mosolyogsz? Vigyázz : könnyen magadat neveted ki. 
Az élet téged is ingyen csalogat. Sokszor ingyen nyujtja ne

ked a poharat, melyet gyönyörrel tölt meg, de az alja kesera éa 
zaccos. Ingyen adja az alkalmat és nyitja ki az ajtót. Ingyen eiO
Iegez, szivcsen nyujt hitelt, hogy azután uzsorakamatot szedjen. 
Ingyen viszi nem a böröd, hanem a lelked a vásárra. Ingyen 
enged be az elöadásra, hogy azután az utolsó filléredet is elrabolja. 

Vigyázz és ne mond: nekem nem árt. Csak egy pohár bor 
és 5 év mulva már az arakban veted meg az ágyad. Csak egy 
káromkodás szaladt ki a szádon és nemsokéra már a szenieket 
is lehuzod az égböl. Csak egy csók és semmi més és tragédia 
a folytatás, Csak egy misemulasztás és hat hónap mulva nem 
tudod, melyik utcéban van a templom. Csak egy perc és mégi• 
éveket vesztel el életedböl. Csak ma este nem imádkoztél és jO
vöre már a keresztvetés is nehezen megy. 

Tulzás? A tapasztalat a fentieket igazolja. Csak te nem 
akarod beismerni l 

A missiófelujités után ragyogott a szemed, mint a hajnal
csLiag és lelked harmatos volt Isten malasztjátóJ. Olyan kOnnyen 
adtál bocsAnatot és jónak, tisztának érezted magad, mert lsten 
visszaadta lelked gyöngyszemeit, Ne tékozold el Oket é& az uj 
esztendőben ls gyakran hallgasd a szószék evangéliémét 

Bódis Andor. 

Kérjük az előfizetések megujitásá~ l 
Elöfizetni lehet : a Szent Bertalan plebánián,. 
a Szent Ferene-rend plebániáján, Iparosok és 
Gazdák Hitelszövetkezetében és Buday Fe
renc irodájában Püspöki-u. 2. 
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Amire válaszolnuak kell. 

Tudositónk az elmult év decemberi számához mclléltelte a 
gyöngyösi katolikus iparl)SOk és kerel'kedök névsorát tartalmazó 
fUzetet. Ötezer példányban jelent meg a fOtel, melyet nemcsak a 
Tudósiló előfizetői, hanem majdnem minden hely bell és környtk 
beli katolikus család kézhez kapott. Amilyen nagy örömmel olvas
gatták katoliku' testvéreink ezt a füzetei és helyesnek tartották 
megjelenését, ép oly ellenszenvel fogad ta a Gyöngyösi Lapok szer
kesztösége és igyekezet olvasóit megyözni, hogy ilyen füzet kiadá· 
sa csodálkozással tölti el öket. 

A Tudósító olvasói a Gyöngyösi Lapokat nern igen ismerik. 
A mostani cikke a2onban választ vH szerkesztöségünktöl, s kész
séges örömmel teszünk kérésüknek eleget. 

Ne csodálkozzanak e füzet megjelenésén a Gyöngyösi Lapok 
szerkesztöségében, mert ennek a füzetnek meg kellett jdennie, és 
éppen a Katoli~us Tudósító hivatása, hogy megjelentesse, mert 
mi katolikus testvéreinket nemcsak a valiás területén akaquk első 
helyen látni, han m -amennyiben megtehetjUk, segiUink, hogy anya
gilag is biztos alapon járják a földet. A fOld kincsei nem egyttlen 
faj vagy vallás tagj·iinak vannak teremtve. A pap hivd•ásához az 
is hozzá tartozik, hogy hiveinek lelki dolgai mellett anyagiakban 
is tanító mestere Je~yen. Ezért Magnin Adorján prépost urnak 
tudnia kellelt e füzetről és helyesnek kellett tartania, mert elsősor
ban a hiveinek él és hivei érdekét rartjd slem etött. 

Nem német példát utánoztunk, mint a Gyöngyösi Lapok ál
ifja. A német fajvédők ezt csináljak. Minden zsidó üzlet bejáratához 
fényképészt állitanak és minden belépő keresztényt lefényképeztet
nek és ezt a portrét másnap kiadják a következO aláirá.,;sal: a né
met f~j ellensége. Igy csinálják ezt Németorsz8gban l Rosszul 
gondo i i a Gyöngyösi L 'i p ok szerkesztösége, hogy mi német pél· 
dát köve1Unk. Mi ezt a senkit sem bántó hirdetési fUzetet. mely
ben zsidókról egy árva szósem volt, csak katolikusokrót, azért 
adtuk ki, mert szeretjUk katolikus testvérünket, látjuk Ontudatlan
ságukat, ezért felhivtuk egymás támogatására. Nem veheti azt 
bün számban senki sem, hogy mieinket jó sorsban szerelnénk lát-

ni és kioktatjuk az egymást megbecsülés modjára. Ha mi ·nem 

becsUijUk meg katoltkus kereskedőinket, ezt másoktól nem i&cn 
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várhatjuk. Mi éppen a helybeli zsidósá~rtól tanuljuk meg, hogy 
becsOljOk mindazt, ami a mienk. 

Tul merész és kihívó a Gyöngyösi Lapok szerkesztOségének 
az a megállapítása, hogyr cselekedetünk butaság volt. Ha butaség 
lenne, akkor Slót sem érdemel, de mivel tömeget m_ozgató igazság, 
mely gondolicodóba ejt, azért félnek tőle és írnak róla. 

Minl-:et az. csak másodsorban érdekel, hogy más vallásu föl· 
dieink miképen ludj;ik rendezni közterheiket. Első gondunk az, 
hogy a mieink, katolikos testvéreink tudják közterheiket kifizetni 

A Gyön~yösi Lapok cikkírója kiváncsi, hogy mit tegyenek a 
Slentkorona Ház zsidó bérlöi. Ezt tőiOk kell megkérdezni. Ha nem 
lennének megelé~edve a házigazda előzékeny gondoskodásával és 
a he:y üzletileg kiváló fekvésével, akkor bizonyára gondoskodni
nak róla. hogy ne fizessék hiába itt a lakbért. melyet máshol is 
pontosan kell fizetni. 

Mindenesetre szép dolog, hogy a kérdéses cikk szerzöje tud 
olyan zsidóról, ki a karácsónyi ünnepekre fehuhAzott egy szegény 
katolikus gyermeket. Igaz, mi szivestbben látnánk, ha mi volnánk 
olyan helyzetben. hogy ugyanezt tehetnénk a szegény zsidókkal. 
L~tja, szerkesztö ur, ez is egy ok, amiért kiad•uk a fOzetet l Mi 
sokkal szerényebbek vagyunk, mint a zsidók. A gyöngyösi zsidók 
a legutólsó husvétjuk alkalmával a városi inségakció bizottságától 
700 pengőt kaptak, hogy szegényeik részére a maceszt beszerez· 
zék. Ugyanakkor mi nem kértük, hogy s~e1ényeink asztalán ott 

legyen a husvéti bárány, avagy karácsonykor az ünnepet jelképző 

feny~. Pedig a mi annepOnkre számarány szerint 6 ezer pengőnél 

több járna ilyen számitással. 

Furc.sának és merésznek tarijuk tObb ezer olvasónkkal egy. 

gyOtt, hogy a Gyöngyösi Lapok, mint a helybeli zsidóság szó

csöve, Ugyeinkbe beleszól. \ i nem tudjuk elfelejteni a nyf4ri va

sárnavok Uzletnyitását, amelyet tudvalevőleg zsidó kereskedők szor 

galmaztak. Amikor a nyitás elsO napján a keresztény boltosokkal 

a Szent Ber~alan utcai kereskedők is csukva maradtak, éppen a 

Gyöngyösi Lapok jegyezle meg, hogy ez a zárvatartás nem azt 

jelenti, mintha a vasárnapi munkaszOnetet kívánnák. Ezzel az e

löttOnk mir.dig ellenszenves vivmánnyal több száz keresztény if

junak vasárnapi pihenö napját vették el és nagyon sok keresztény 
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vásárlójukat idegenitették el maguktól. Pedig az Ogyes kereskedO 
figyelemmel van vevöknrének érzelmeire. 

A Gyöngyösi Lapok ha.;ábjain vannak "A mi cégei ak" eim 
alatt a zsidó kereskedők felsorakoztatva azzal a céllal, hogy a 
hitsorsosok náluk vásároljanak. Amikor meg mi keresztények kö
vetjük ezt a példát, akkor ök ezt butaságnak és hitlerájnak bélye
gezik. Ne gondolják, hogy a szemünket be lehet kötni, hogy mi 
majd örökre csak nehéz munkAval termelünk rs a hasznot másnak 
adjuk. Nekünk is vannak ügyes kereskedőink és iparosaink, kik· 
n~k meg kell élniök. 

"Karácsonyi elmélkedés egy furcsa reklám füzetről" volt a 
cime a Gyöngyösi Lapok cikkének. A cikk n)·omán megtanultuk 
a Gyöngyösi Lapoktól, mi legyen jelszavunk az ujévben: Fegyel
mezett összetartás a keresztény tábo• ban ! ll 

Erkölcs és gazdasági ·törvények. 
Nem akarunk tudálékoskodni, fontoskodni, sem" illetékte. 

lenül beleavatkozni" a mai kapitalista rendszerOgyeibe; de en~ed. 
tessék meg nekünk jó uraink, hoey" egyszerU po!~árok• lévén 
csak, nem tudunk s nem is vagyunk hajléjndók !!iZÓ nélkOl nézni 
és türni a mai helyzdet. 

Ó nem lázitunk l Felesleges is lenne, olyannyira kiabál a 
nyomor, mely egyesek müködése nyomán szUietik. Csak két 

szürke adat : Kerék Mihály nevU szociológu~unk szerint egy 
dolgozó 5 tag u család napi jövedelme 1932 ben 70 fillér l azaz 
fejenként 14 fillér volt. Ma még ro~szabb a helyzet 

S egy csendélet: a Phoenix biztosító intézet igazgatója évi 
80,000 P-t huzott, apjával, testvérével és sógorával e2yOtt kb. évi 
J 80,000~ P jövedelm Uk volt. A társiga 7 gat ó állitólag 30,000 P- t 
kapott, de volt oly ügyes, hogy ~gy1k rokona "bérháztWtlakitii
sért csekély 800000 P.t huzott. Ü:isLesen 4-5 ember közel 
egy millió P haszonnal! Urak, 14 fillér és liz és százézer 
pengOK esetében minket végtelenül kezd érdekeini az OnOk kis
ded játéka l 

Nem elég csak megállapitani, hogy baj van, hanem ki 
kell keresni az okát is. S mi több cikk keretében erkölcsi ala
pon bele próbálunk vitágitani a mai rendszer rejtekeibe, nem 
a aajit bölcsességünk alapján, hanem a keresztény gazdaséctan 
kf)zktlttU meaéllapit6sai Ulrint. 



------------~0~J~G=a~gy~a~·=•~K~a~t~o~lf~ku~•~T~u~d~6a~l~t6~----------~7 

Ha valaki erélyesen fellép a mai rendszer kirivó igazsá~
fllanségai ellen, akkor csodák csodája, azt az érdekes 
választ nyeri, hogy "ltérem a gazdasági életet nem lehet holmi 
erkölcsi törvényekkel korlátozni. Annak meg vannak a maga külön 
gazdasági t ö' vény ei (pl. kereslet és kinálat szerinti áralaku1ás; 
szabadverseny, mibe az állam sem szólhat bele stb.) Ha baj van, 
ne minket, hanem ezeket tessék felelössrgre vonni J Mi nem tu
dunk ezen segíteni. Nos hát röviden a körmére nézünk e tör
vényeknek •. Azért sz ü kséges ez, me rt, ha valúban vannak ilyen 
törvények, melyek változhatatanok, akkor szépen bele kell nyu· 
godnunk, hogy elpusz•uljunk. Hogy pedig nincsenek, azt ki kell 
mutatnunk. 

Mindenekelött a katoliku& éJtékelés rendjét szögezzük le. 
Szent Tamás ezt "tétezési siknak, létezési módnak nevezi. l. Az 
élettelen anyagi vilag. (K6, fémek) Ez a legalacsonyabb. 2. Az 
élők világa. Espedig: értelmetlenek, növény, állat. Ertelmesek: 
ember, végül legmagasabb fokként: az angyalok és lsten szellemi 
világa. Minden alacsonyabb rendO a felsőbbet van hivatva szol· 
galni. Semmiféle törvény sem kivánhatja azt, hogy pl. az ember 
J()herének vagy a kődarabnak lf'gyen a szolgája. A mi kedves 
kapitalistáink pedig az egész emberiséget alárendelik a guruló 
aranynak, Szörnyü természet és erkölcsellenes tévelyedés ez, Amin 
változtaini kell, kOlönben elveszUnk. A teremtésben az ember 
felett csak lsten áll; Öt szolgálni é!etcétia, lefelé szo)gálni terem
tett dolognak, felrugása az isteni világtervnek, Az egész emberi 
élet, igy a gazdasági is; szükségszerüen alája van renbe az erkölcsi 
törvényeknek; s a kapitalista tan, amely lstent-embert megveti 
a pénzért, nekik hasznos lehet, de nekünk, nemcsak, hogy nem 
hasznos, hanem hazug is! 

Igaz. az állításuk, hogy ami törvény-törvény. Mi is megenged
jtik nekik, hogy a gazdasági élet n t-k vannak törvényei. A törvény 
lényege az, hogy azonos helyzetbt.n mindig ugyanazt a hatást fejli 
ki u~yanaz az erö. Ennél szarosabbra már nem foghatom a tOr
vény értefmét, Valóban a kö, ha leengedern mindig leesik. Mivel 
csak a robbanó anyag robban, nyugodt vagyok, hogy a szék 
alattam~ vagy a kapanyél nem sOl el. Az anyagi világban a ter
mészet erOi szabadon érvényesülnek. lit igaz a kapitalista érlel· 
mezés. De nem igaz, ha áttérek az életre, az él~k világába. Hiába 
van a told vcmzó ereje, a tOrv•ny föltelé nOI Az Allat helyét 
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változtatja. Hiába akarta a természet ezt vagy azt a fUszálat sza
poritásra felnevelni, jön e~y tehén és megeszi. Azaz, a természet 
erőit és törvényeit az élők kijáiBzák egymással, egyik hatását 
megsemmisítik a másikkal. Végeredményben a növény és állat 
szabadságnak örvend a törvényekkel szemben. Hogy ez a sza
badság korlátozott, mu•atja a követk~zö példa : Délafrikaban ugy 
fogiák az 9rditómajmokat, hogy U res tököt kötnek le, melybe 
kukoricac~bvet dugnak A m~jom előjön, wohón belenyuJ a tökbe, 
megragadja a csövet ki ak;:;rja huzni kereszibe l Persze nem jön. 
erre elkezd ordítani. Az tmberek előjönnek és fogj4gba ejtik, Még 
soha eddig egyetlen majom nak se jutott es1e be, hogy eleressze 
a csövet és megmentse a börét ! 

Az élettel egy titokzatos - s a krmészeti törvények:öJ 
független hatalom jelenik meg a föidön; a s2abadság, ami az 
embereknél szinte korlátlanná "alik. Bizor y:t;:~s hel~·ett, ulaijunk 
arra a szomozu tényre, hogy .az rmber a teremlés koronája, ma
gával a teremtő Istennel is szembeszállhat, arnikor ~sak neki 
tetszik l Ilyenkor ai emba kimondja az ördögi szót: Nem szol· 
gálok l S elköveti a bOnt. A vétek a leghat,.,Jmasabb bizonyitéka 
szabadságunknak; de a btin egyuHal esztelenség i~, m~rt nem 
felfelé· szalgálunk a magasabb léts1knak, hanem eg, mást, vaJ.! y 

lefelé a terem!ett dolgokat. Igy más terOit:ten épen az! tesszük, 
amit a kapitalisták gazddsági téren. Az er~ö~csi ti\rvények átszö
vik az egész világot; alóla nean bujhatnak ki a kapiralisták, de mi 
sem I És a bajok orvoslását is csak az erktdcs neveben követel
hetjOk. Nem tagadhatjuk, hogy vannak gazd. törvények. vagy in
kább törvényszerilségek. de ezek nem kötik msg az embert. A 
gazd. törvények épenugy, mint a gazd, intézmények nem gomba-·· 
módra. nőttek fel, hanem az emberek alkutták öket. Szégyen, hogy 
ilyen rosszak. Nem fogadhatjuk el, azt az állitást, hogy ezek a 
törvények változhatatla n ok. A hatásuk ross1. tagadhalatta fl, tehát 
ki kell öket seperni ~s r.wg kell zaho 1 á~ni. Vt·get krll \'e.ni annak, 
hogy a felelősségrevonás a ló l igy lepjen me~ vala ki: "Kérem 
- a pénz az enyém, (mnndja némely vezériga7galó stb. 1 sebére 
ntve,) - a bajt azt a gazd. törvények okozhatták ! Ezen meg 
nem lehet változtatni'· D:! igen ;-, lehet,söt kell és fogunk is vál
toztatni. Törvényes uton fel ~.c i ~·z~molni azt ~ rendszert, rnely~ 

Szerezz a Tudósítónak uj előfizetöket 
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nek az emberi :n•nka árucikk a melyben minden fontos: gom
bost U, Oveg, drótszeg 6s fogkefe - csak az ember nem. Pedig 
idestova 10 ~e lesz, hogy XI. Pius pápa nyiltan kimondta : ,,a 
proletárok nyomora az égbe kiált.'• KUzdeni 6a dolgozni a szocii· 
lis Magyarországért ma katolikas elemi kötelesség. fOieg ha a 
veritékea aranypénzek körül ryanusan sok nem kereazt6ny elem 
slrOg és forog. 

M.P. 

fll(atolikus Énekka! diszhangversenye. 
November 28-én tar~otta a Kat. Énekkar diszhangversenyét 

a Kulturház nagytermében zsufolt ház elOtt. Talán nincs képtele
nebb feladat, mint zenéről, hanghatásokról beszámolni. Zene, ma
gyar zene, régi és modern egyházi muzsika, Bárdos muzsika fo
íalmak, melyeket hallani és megélni kell. A hangverseny elOtt 
lázas próbáktól voll hangos Szenkorona Házunk. Pátzay karnagy 
hatalmas anyagot dolgozott fel rövid idö alatt. Bárdos Lajos ze
neakadémtai tanár a koncert elötti próbákon li~ba hozott min
den énekest. A kedves fogadtatás meghitt hangulatában egy-egy 
elejtett sz~va, rövid magyarázata, odavetett gondolata csupa hit
vallás, mflvészet, lelkesedés és lelkesités. Nem tudom hányunk 
gondolata voll, ho~y bárcsak sok ilyen talpig derék katoliku& 
müvészt adna Isten a magyarségaak. No és a hangverseny: Cso
dálkozás, uj lelki szférák megnyílása, " száraz agglegények• meg
hatódésa, tüzes szemek és tüzes lelkek. És kérdések, hogyan? 
Hát az eKyház igy mer tudja keresni modern gyermeke lelkét? 
Igy lépést 1 u d tartani a korral anélkül, hogy ezzel kissebbednék ? 
Szerenesés Otlet volt Bérdos professzortól az rayházi év bemuta .. 
tása. &10 hangokból font hittételek, kemény parancsok, kegyelmi 
prédikaciók. Karácsony édes Kisdede igézi meg a közoneéget -
bájos dongókar kiséri a Szüzanya mély lelk ü allatódalát. Na~ybOjt 
könnyes szumorusága, Jézus hatalmas kinjai ejtenek gondolkodó· 
ba, majd bizakodás : .. ~bredj szivem• Jézus halála hasznil néked, 
légy jó és szent. Megvirrad- husvéti ezüstcsengők és mázsis 
harangnyelvek zengik - zugják a diadalmas Alleluját. A basaz•• 
remek .A-dur rohamá·ban• Krisztus a mennybe száll, hogy~ mint 
itélft biró jöjjOn majd el. Kedves kétszolamu ének zengi a Szent
háromség dicséretét. Valamikor régi magyarok utcán is énekelték. 
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Nagy oviciótól kisérve lép dobogóra Koudela Qéza dr. Ömlik be-
161e a gondolat a magyar zenéről, portyázó ősmagyarok énekérOI, 
Gellért apát ur elragadtatá&áról, IV. Sixtus, Palestrina, Berlioz H. 
Liszt F. magyar voaatkozásairól, az uj magyar zene nag.vjairól, 
sokszor aposztrofilva a szerény Bárdos profHszort. És milyen 
igaza van, hogy a nemzet a magyar muzsikával él, vagy hal; ill 
vagy dül; temetkezik el vagy támad föl. Valaki azt mGndta : "a
ranyszáju ember" - igaza volt. - Urnapi dicséretOl XVII. szá
zadbeli ének száll Jézushoz. Bárdos szavai a legszentebbről föl
érnek egy prédikációval. - Máriás ének zendül a bucsusok ajkán: 
Nyujtsd ki mennybOI óh Szentanyánk kezedet : a halálos ágyról 
Hozzá kiáltás hatalmas élmény, Jézus dajkájának altatódala az 
ÉdesanyAI leghivebben aldja.- Szent István esupa öröm dicsére
tében megjelenik a szentbOjtU, erőteljes, liiiomos Imre herceg is 
szép cstllag, mely csak égre illik. - Kedves. háborus katonanó
tákat, majd tréfás népdalkánonokat vezényel mé2 az illusztris 
szerzö, aki egy este meghóditolta a gyöngyösiek szivét. 

Kodály Z. "Liszt Ferenchez" c. kórusa, a szombathelyi ver
seny aranyérmes darabja stilusosan illett a mnsorba. Kodályról 
kevesen tudják, hogy szótlanul is vezérlő fejedelme a modern 
magyar egyházi zenének, A karmüböl Liszt a virtuóz és nagy 
magyar lelkesilO maradék nélkül lép elénk. Kongeniális mo. De 
az elOadása is az. Pátzaynk önfeledt lendülettel vezényelt, biztosan 
tartva kézben a roppant mQ nehézségei közt a kórust. Pompás 
teljesítmény volt. Bárdos írta róla Willner főorvos urnak: "Ara
nyat ér a karnagy uk•. 

Nagyon sz ívesen hall.gattuk Bach- Liszt. majd Handel barokk 
~pitkezésU muzsikáját Raáb Ens~bet és Bányóczky Erzsébet ta
nárnők mOvészi értelmezésében. Adassék tisztelet és köszönet a 
hallgatag. de örökké tervező. munkálkod6 dr. Wiltner Sándor el
nök urnak, aki olyan nagy szeretettel rendezte meg ezt a gyö
nyörO kulturestet. 

Egy gondolatot még, mely hazajövet a sok közt megkapott a 
egy ilyen este milyen jókká, nemesekké, lélekben összeforrottakká 
teszi az embereket. Miért kell hát kilváriát járni magyar földön a 
Pranlrfurtban tomboló sikert elért egyházi népzenének ? Nem vég· 
zet es krisltusl éa magyar sors-e l •övéi nem fogadták be... Mikor 
virrad 6kes nap azent muzsikáRkra ? 
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A.~ományok a ~~reaces 
Plebánia templom megujitására. 

ll 

100 pengőt adományozott a Mükedveló-Gárda; 50 P-t N.N. 
30 P-t Alsóvárosi Áll. El Iskola Szivgárda Csapata, 15 P .. t Nagy 
Ferencné, 8 P-t Chinorányi Ede Ord. Cis t. 6 P- t Kozik Ferenc, 
tO P·t Bakondy Lajos és fiai, Dr Hugai Péter, ld. Lukácsi lst
vinné,özv. Pampuk Pálné. 5 P-t Buklin Emma, Birnbaum Lajos, 
Benei Ferencné, Liptai Ferenc, Nagy Pál, Szabó Lajos, 2 P-t 
Bognár józsef, Csépány Imre, Fejes Istvánné, Henrik Istvánné, 
Holló lsfván, KépeR jános, Lukács Imre, Nagy Mihály, Özv. 
Patőcs Istvánné, l P-t Bodor János, uábor István, Herneczky 
Jánosné, Lukács István, Nagy Kálmán, Nagy János, Özv. Nagy 
A•drásné, Nagy Kálmán, Nagy János, özv. Nagy Andrásné, Nagy 
Kilmán, Nagy Károly, özv. Pataki Pálné, Reviczky Antal, Revicz .. 
ky Ferenc, Szöllősy György, Szabó Antalné, Takáts János, Takáts 
Perencné, Tóth Sándor, ölv. Tóth Jánosné. Takáts Ferencné, 
Tóth János, Weiszpek Gyuláné, 

50 fillér(: Bodor János, id. forgács Alajos, Forgács 
ferenc, Forgács Alajos, Fodor János, Gallusz Bertalan, Nagy 
jános, Németh József, Nagv István, Nagy jános, Németh József, 
özv. Reviczki Istvánné, Oz v. Reviczki Ferencné, Szalay julia, Ta
káts ferenc, Tatár István. 30 fillért Molnár Ádám. 20 fillért Nagy 
jános, Schön István, Tót András. 

Ezen adományok össze2e 337 90 Pengö. Eddig tehát 14 256 
pe11gö 50 fillér jegyeztetett és lef(nagyobb részben be is fizettetett, 
amelyhez hozzáveendő még a 4000 pengOs városi hozzájárulás is. 

Amidön a befolyt adományokat hálásan megköszönjük, ugyan
akkor szeretettel kérjük a beig~rt hátralékok szives rendezését is. 
De nagyon várjuk a még eddig nem jelentkezett jó hiveket is, 
akik ujabb adományaikkal befejezéshez segitenék lsten háza meg. 
ujitisAnak nagy és költséges munkájátl .. 

Hitéleti tájékoztató. 
Januir hó. Szent Bertalan plebinia. 

1. Ujév és e~yben első péntek. Reggel 6 órakor a Szabó 
Tiratllat off. miaéje. g órakor annepélyes szentmiae. 
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3. E.lsOvasárnap. Jézus Szent nevének Onnepe. 6 órakor 
azentséges mise Jézus Szive tiszteletére. 7 órakor a Szt. Ta•is 
Társulat eskUmiséje. 

6. Szerda. Vizkereszt ünnepr. 9 órakor Donepélyes szent
mise, Vizkereszt napján és nyolcada alatt házszentelések. A •a
ganházak szentelése a plebánián eiOre bejelentendö. 

Szent ferencrendi plebánia. 
l. Ujév llnnepe· ElsO péntek. Reggel 6 órakor engesztelO 

na1ymise litániával, Egyébként vasárnapi istentiszteleti rend. 
3. Vasárnap. jézus Sz, Neve ünnepe. Regad 6 órakor a 

jézus Sz i ve- társulat offertórium os sz. miséje. A szokásos feltéte
lek mellett teljes bucsu nyerhelO az egész Unnep nyolcada alatt. 
mely a megholtakért felajánlható. Délután a RozsafOzér·társulat 
tartja havi sorsolását. 

4. Hétfö. Este 6 Orakor .. az Urak Mária-kongregációja havi 
hitbuzgalmi gyOiését tartja a Ferences zárda Oratoriumában. 

5. Kedd. Délután 3 órakor ünnepélyes vízszentelés litániáYal 
egybekötve a templomban. Utána szentségi áldás. Este 6 órakor 
nem lesz kOlOn litánia. 

6. Héromkirélyok finnepe. Szokott vasárnapi rend. Reg
_gel 6 órakor a Rozárium-társálat Offertóriumos miséje. Kegyel 
adományokat gyUjtUnk és buzgó imákat kérUnk az afrikai missi6k · 
segélyezésére. 

Akik családi otthonukat megáldatni ohajtják, szfveskedjenek 
ebbeli szándékukat a plebánia hivatalban mielöbb bejelenteni .. 

10. Vasárnap. Szent Család ünnepe. 
17. Vasárnap. Délután a litánia végeztével a Ferences lll. 

Read havi gyOJését tartja. 
NBI Minden kedden reggel 6 órakor Sz. .~nlal tisztelet.re 

sz. mise és ájtatosság. 
A gyöngyöspüspöki Sz. jénos templomban. 

1. Ujév napján d.e. 9 órakor sz. beszéd, majd nagymise 
Oltáriszentséggel. D. u. 3 órakor ünnepélyes Vesperás, 

3. Jézés Sz. Neve ünnepén vasárnapi rend. Szent&ége& 
nagymise. d, u. litánia. 

5. Délután 3 órakor vi~szentelés és litánia. 
6. Vizkereszt ünnepén sz. beszéd és nagymise Oltáriszent

séggel. DéJatán fél 3 órakor Vesperás utána házszentelé• a 
templomtól északra a pUapök i· utca páros számu házaiban. a pá· 
rallan számuak közfil kb. 1-17. számig. 



Oyöng,yösi KatGiikus Tud6sit6 13 

7. Reggel 8 órától folytalólagos szentelések a POspöki utci
ban a templomtól délre esö házakban, utána a Pesti uton é& a 
Báthory-utcában. 

17. Vasárnap. Sze nt jános templomi f:nekkór uj zászlajának 
megáldása a 9 órai nagymise keretében. A közelebbi pro1ram
mot közölni fogjuk. A diszes záRzló Sipos Benedek gazdálkodó 
nagylelkft ajándéka, · akit e helyről is szeretettel tidvöziUnk 1 kér·· 
jUk reá lsten áldását ! 

A karáesonyi szent finnepekre nem juthalott el templomunk 
megujitása a teljes befejezés h e 7. Minda7onaltal az anványok 
nagyrészben kikerültek s a hajó a maga fölemelő uj . köntösében 
áll elöttUnk. Hiányoznak ueyan még az o'da!képek, az oldalhajó 
és a kápolnák kifestése, de rövidesen ezek is elkészOinek és 
fe6ruár hó közepe tá ján örömm "l fo2juk látni áldozatosságunk 
szivet-lelket örv~ndezletö sz~psépes eredményét. 

Vizkereszt ünnepének előestéjén tartani szokott vizszentelést 
a templom szentéjében vé2eZ1ük. Az utcai zaj miatt lehetetlen a 
;;zent szertartást méllóan elv~gezni. A szenreltviz elhordésa is 
11yugodtabban és épOletesebben történhetik, miként ezt a tavajyi 
évben mír tapasztalhattuk is. Nagy edényekkel, kannával senki
sem meri·het. Megfelelő üveget hozzon ki-kl magávaL A meg
áldott vizet melfyel mindenkor áhitattal hintjOk meg magunkat, 
f' sze nt dologhoz illő tisztelettel ke ·1 kezelnfJnlr. 

Az ujesztend5 hajnalán imádságaimban kérem mindnyája
tokra lsten bőséges áldását! 

Hírek. 

Szeretettel Krisztusban : 
P. Kov4ts Raymund 

ferences plebános. 

Boldog ujesztendöt szoklunk kivánni az ujév e'sö nap• 
jaiban ismeróseinknek. Szép, kedves szokás. Sajnos. az év többi 
napiaiban cselekedeteinkkel rácáfolunk erre az óhaitásunkra. Elfe· 
lej iUk a boldog életet nemcsak az IstentOl keil várnunk, h!lnem 
~;t \flt cselekedeteinkkel is elO kellett mozditanunk. Vágyódunk a 
b o Ido~ élet után, kivánjuk ismeröseinknek, de ez keves, hassu~k 
a felebaráti s1.eretettöl vezérelve oda, hogy ez be is következzen 
olyannyira, amennyirc lsten merzengedi, hogy már itt a földön is 
élvezzük az örök bo1dogs~g elöizét. Ilyen értelemben kivánunk 
f)Jvasóink részire boldogahb esztendl'lt. 
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Katolikas sajt6est volt november 29-én a 
Kulturház nagytermében. A termet zsufolásig megtöltö 
közönség előtt Magnin Adorján prépost plebános nyi
totta meg a gyülést. Utána a Központi SajtóváHalat 
két neves írója és szónoka Gáspár Jenő és dr. Ver
seghy Károly főtitkárok méltatták a keresztény sajtó 
szép munkáját és rámutattak arra, hogy mel!~yire lel
künkön kell viselnünk a jó sajtó ügyét. Ontudatos 
katolikus ember destruktív ujságokat nem vehet a ke
zébe. Ez nemcsak katolikus, de hazafias kötelességünk 
is! Az ünnepély hangulatát nagyon emelte a kat. pol
gári és felsörr&ezőgazdasági iskolák együttes szavaló
kórusa, melyet Reisz Jakab tanár vezetett nagy hozzá
értéssel. Kedves hatást váltott ki Boér Kató érzéssel 
előadott szavalala is. Az Alsóvárosi Egyházi Énekkar 
is elsörendüen szerepelt. Az ünnepély illusztris szá
nokainak s a szerepiöknek P. Kováts Raymund ház
főnök- plebános mondott köszönetet a jelen1evök ne
vében. Az ünnepély céljának megértését igazolja az a 
körü'mény, hogy néhány nap alatt 36 uj elöfizetöje 
lett a Nemzeti Ujságnak. Hisszük, hogy ez hamarosan 
növekeeni fog, S városunk katolikus társadalma nem 
fogja filléreivel a destrukiv sajtót támogatni ! Előfize
téseket felvesz a Katolikus Kulturház könyvkereske
dése, mint K.S.V. helyi megbízottja. Akié a sajtó, azé 
az ország és a jövö ! El ne feledd ezt katolikus Testvér! 

Az alsóvárosi Áll. El. Iskola Szivgárdája 
december 6-án ünnepélyt rendezett ét Kat. Kulturház
ban. Mikulási és karácsonyi szindarabokat adtak elő 
gyermekies közvetlenséJ!gel és kedvességgel. P. Thun 
Albin hitoktató a betlehemi Kisded mindenkit átfogó 
boldogító szeretetéröl szólott. A megjelent szülök öröm-
mel és megelégedéssel élvezték az előadást. A bevétel
b61 30 pengót juttattak a ferences templomra . . 

A ferences Theológusok sz. Bonaventura Egy
házi irodalmi Iskolájának ezévi diszgyülése december 
8-án délután volt A Kat. Kulturház nagytermében. Dr 
Kalmár P. Ozséb theol. tanár einOki bevezetOjében rá~ 
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mutatott arra, hogy a Rend gazdag hagyománya tnzelte 
lelkesedésre a Ferences lfjusár,ot a multban s a mai 
vészes időkben is tüzhelye lesz a Schola Franciscana a 
jobb . és szebb világnak. A tartalmas müsort Harmat A. 
Alma Redemptoris háromszóJamu éneke nyitotta meg. 
Utána P. Lipót szabadelőadást tartott az isteni kegyelem 
Anyjáról. Fr. Pacifik precíz -zongorajétéka kellemes él
vezetet nyujtott. Nagy figyelemmel hallgatták fr. Ottokár 
lenyUgözö tanulmányát sze nt Pálról. Az Adventi Hangok 
c. melodrámát életet jelentő megjelenitéssei szavalta P. 
Lukács, melybe megrázóan szövődtek bele a theolóRU
sok szavalókórus és gregorián betétei. A világnézetek 
szellemi összecsepását fr. Marcellin, fr. Menyhért, fr. 
Gyula, fr. Kristóf és fr. Gilbert hozták szinre "Hol az 
igazság?" ci men. B. Marcell ó Ave Maria hároms2ólamu 
ének volt a következő szám, melyet megható kedvesség
gel énekeltek a theológusok. Befejezőfil P. Hermenegild 
tartományfőnök latin beszédben ~zólt növendékeihe1,n1ajd 
utána köszönetét fejezte ki a megjelenteknek, akik egy 
felejthetetlenni szép e&t emlékével távoztak. 

Karácsony harmadnapján megalakult a Katolikus 
Dolgozó Leányok Egyesülete Gyöngyösön, melynek sok 
olyan irodában, kereskedésben, ipari mühelyben kenye
rét kereso leány lett tagja, ki eddig egyik katolikns 
leányegyesOlethe.z sem tartozott. Az egyesület célját Pa
lágyi Natália ssocíális testvér, a fövárosi leánymozgalmak 
kitann vczetöje ismertette. További jelentkezéseket Mó
ritz Róza egyházközségi növér fogad el a Szent Korona 
házban minden szerdán és szombaton délután 4-7 óra 
köz ö t t. 

Testvér, 
megujitoffild már e/6fizefé5edef? 
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Barna Jeaö városunk föszámvevöje meghalt. 
Nem hallottuk róla, hogy sulyosan beteg lett volna. 
Hirtelen terjedt el a hir dec. 27-én este, hogy Pestre 
szállitották és ép oly váratlan érkezett a szomoru hir 
másnap: meghalt. Az emberi élet sorsa ez, nem tudni 
meddig tart, kiszámíthatatlan a vég. Barna Jenő a 
csöndes, de a sokoldalu munka embere volt. Minde
nütt, ahol dolgozni kelJett a közért, e1nbertársaiért ott 
volt. A katolikus életnek is kitünő harcosa volt. Ha
lála fájdalommal tölt el mindnyájunkat. Munkás életé
ért az Ur legyen jutalmazója. 

Szeat Bertalan plebáaia statisztikai adatai 
az 1936. évről. Megkereszteltek ; 145 fiut és 129 leányt, 
összesen 274 gyermeket. Kórházi idegen illetöségü 25 
fiu és 18 leány, összesen 43, végössze~: 317. Törvé
nyes 271, törvénytelen 46. Házasságot kötött 90 pár, 
ebből vegyesházasság volt 4. Meghalt : J!yöngyösi ille· 
tóségü 116 férfi, 81 nö, összesen 197. Kórházi idegen 
illetöségü 43 férfi, 22 nő, összesen 65. Az összes el
hunytak száma : 262. Szentségekkel ellátva halt meg : 
145, szeniségek nélkül : 21, a többi J;!yermek vagy 
elmebeteg. Más felekezetből visszatért 3. 
A szentáldozások száma: 58,723. 

Kókai julia budapesti lakos urhölgy, aki az el
mult nyáron M1trafUreden nyaralt, nemes áldozatkész
séggel a mátrafüredi kápolna részére egy kedve~, szép 
Szeplötelen Szüzanya szobrot ajándékozott. A kápolna ez 
uj disze - az ajándékozó kivánsága szerint - kará
csony éjszakáján, az ott tartott első éjféli szeetmisén 
már el is foglalta 'néltó helyét. 

Missió felujitást tartottunk dec. 17-töl 20-áig a 
Szent Bertalan fötemplomban. A hi\'ek mindenegyés al
kalommal megtöltötték .az ötezer en1bert befogadni ké
pes templomot. Örömmel irhatjuk, hogy ez a háromna
pos missió felujitás olyan eredménnyel zárult, mint a 
tavalyi nagy missió. Az áldozAsok ~záma megközelitette 
a n~gyezret. A szentbeszédel<et mind~n egyes alkalom
mal Bódis Andor káplán tartotta. A nagysikert a vezető 
IYinyCrl is praktikus beszldei fokozták. 
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A f61dmUves Gazdak6r karácsony ünnepén a 
szegények részére l 00 k gr kenyeret és 50 kg r hu st osz
tott ki. A Szent Beria'lan templom Szent Antal perselye 
pedig ugyanakkor 200 kg r kenyeret és 100 kg r hu st 
osztott ki szegényei részére. A Legényegylet leányai 5 
leánygyermeket ruháztak fel. Osszes adományaik értéke 
60 P volt. A nemes szivek ismerik kötelességOket. 

A Tudisótó joharátaink nevét hálás köszönettel 
közöljük. Ezzel a támogatással birjuk csupán lapunkat 
fenntartani. Egyedüli bevételünk az előfizetés és a felü'
fizetés, ezek kel egyen l it jOk szá mlánkat. 5 P· t fizetett: 
az alsóvárosi RózsafüzérTársulat, 4 p-t : Tóth An
tal, 2 p-t: Bükki Matild, Richter Jánosné, Chinorányi 
Ede. Király Alajos, dr. Farkas Fsrenc, t·so p-t: ifj. Ke..: 
kécs Ignác. 

Dr. Wiltner Sándor lett a közkorház igazgató-fő
orvosa. A kórház-bizottság egyhangu választását váro
sunkban megnyugvással és örömmel fogadták. A mi 
örömünk fokozottabb, mivel dr. Wiltner Sándor Tudó
sitónk intézöbizottságának az elnöke, ki nagy támoga
tással és bölcs intézkedésekkel munkálkod1k lapunk el
terjedésén és nivójának emelésén. Ugyszintén elnöke az 
aranyérmes Katolikus Énekkarnak is, hol hasonló buz
galommal fárad az énekkar kiváló hirének emelésén. A 
novemberi diszhangverseny is az ö széleskörü és hasz
nos mánkáját dicséri. Dr. Wiltner Sándornak, ki eddig 
is hasznos tevékenységet fejtett ki a katolikus mozgal
makban, kit Gyöngyösön nemcsak kiváló szaktudása és 
igazi uri modora miatt bec,ülnek, hanem éppen katoli
kus meggyőződése miatt is szeretnek, szivesen és együtt
érző örömmel gratulálunk. 

A Fejérváryné intézet nővérei ezuton is hálás 
köszönetet mondanak Sebestyéa János bortermelö úrnak 
és aemeslelkü nejének, azért hogy szegény iskolás gyer
mekeinket l O pár cipővel s•1•1yezték. lsten fi Z Ilii mfl. 
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llucharlsztlkus. Vllégkongresszua szinhelye lesz t 938. ban 
grszágunk fővárosa. Hogy a Szentatya Budapeslet jelölte ki az 
1938 as világkongresszus helyéül, az re,nk nézve kitüntető mee
tisztelés és a katolikus magyarság megbecsülése, Erre a kong
resszusra a világ minden részérc51 ezres tömegben jOnnek majd 
az emberek. BudapestrOt és MagyarországróJ fog két ebzlendOn 
keresztül c:ikkezni a katolikus világsajtO s ezáltal ismertté tesznek 
bennünket. A világ népe az eucharisztikus jézus dicstHtése mel
lett itt ismerheti meg kilrálóságainkat, meleg barátságunkat és azo
kat az iga;;ságtalanságokat, melyeket ellenségeink mUveltek elle
nünk. 

Steiner Oyula miniszteri tanácsost, Érsekujvár utolsó ma
ayar polgárrn'!sterét, a Tudósítónk iótevO barátját és buzgó olva
sóját december 9 én temették el örök nyugalomra a felsővárosi 
temetőben, Élele a katolikus férfi ideál meglestesitése voll. Beteg
sége alatt a szentségi jézust többször vette magához, htiségesen 
kitartott mellette, Mi 2Y0ngyösiek, kik buzgóságán épUltünk, most 
imádkozzunk nemes lelkéért. 

A Mátraszanatórlum kórágyán fiatalon halt meg december 
elején Balázs Dilekta irgalmas növér. Környezete épült halálén. 
A szentek sem halhattak meg szebben. A mennyország gondolata 
bájos mozollyal töltötle el arcát a legnagyobb szenvedések közOtt 
is. A haláltól nem félt, tudta, hogy a halél a fájdalmak után gyö
nyörüséges boldogságat hoz neki. 

A fejérváryné Intézet Mária Társulatának hl
rel: november 29-én Koncsek jános ttitoktató, a társu
Jat igazgatója ünnepélyes litánia keretében buzditotta az 
OsszejOtteket a szegények szeretetére. Litánia után az 
intézet nagytermében tombolajátékot rendeztek, melyflek 
jövedelméből 12 szegény gyermek kapott meleg ruha
nemot. A rullákat a Mária Leányok készitették el. Dec. 
8-án, a Társulat fiSünnepén a templomi ajtatosság után 
gyOiést tartottak. A lányok hüségigéretUket megujitották · 
a Boldogságos SzUzanyának. E gyülésen példás titkos 
választással Vernyihel Ilonát a Társulat zászl~tartójává 
választották. 

A háztartési alkalmazottak Szent Zita köre no
vember kOzepen alakult meg. Szép számmal vannak 
tagjai. Minden vasérnap délután fél 4 kor tartják gyOié
seiket, melyeken hasznos előadásokat hallgatnak és kel
lemesen szórakoznak. KérjUk a há~iasszonyokat, kUidjék 
alkalmazottaikat a Szentkorona Házba. Kalonosen a vi-
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dékrtsl ide származott leányoknak van nagy szUkségUk 
erre a családot pótoló otthonra, mely elvonja 6ket a 
vasárnapi utcai csatangolásoktól. Minden tisztességes 
háztartási alkalmazottat szivesen látnak. 

A leánypolgári iskota "Eucharisztikus Gyermek
szövetsége" dec. 13-án tartotta annepélyes tagfelvételét 
a Szt. Bertalan főtemplomban,melyen 70 uj tag fogadott 
bUséget és szereletet a szentségi jézwsnak. A szertartást 
főtiszt. Magnin Adorján prépost plebános végazte, aki 
kedves szavakkal szólt az euch. szolgálat jelentőségér6i. 
A szovetség délután dtszgyülés keretében hódolt az 
Eucharisztikus gondolatnak, melyen Havas Mihály igaz
gatóval az intézet tanári kara és sok szUiö is megjelent. 
Simon Sándor az euch. nevelésről szölt, a növendékek 
kiváló irodalmi és zenei produkciókkal mnkOdtek kOzre 
Vargáné Arató Katalin tanárnő kitönö rendezésében. mig 
az énekkari részt hatalmas 3 és 4 szóllamu leánykórus 
énekelte a meg uj hódott egyházi zene szellemében Reisz 
jakab rutinos. vezényletével. 

A közp. el. isk. Szivgárdája november 22-én 
Szt. Erzsébetet, a rózsák szentjét ünnepelte. FeltUnOen 
szép elOadást tartott Streitman Erzsébet tanitón6. Az 
.Igazgató Bácsi" pedig meghatottan adta át a zászlót a 
kis Libisch Ottónak, aki a pajtik előtt kedvesen fogadott 
hDséget jézus Szt. Szivének. 

A Szent Bertalan egyházközség utcamegbizot
tai dec. 20-án értekezletet tartottak a Szentkorona Ház
ban. melyen a missió felujilás rendezését, a baptista és 
adventista zugiratokat ter-jesztő hamispróféták szemmel 
tartását. A Sziv ujság propagandáját, a gyermekek bet
lehemjárási Ogyét beszélték meg• Utána minden felsö
városi családhoz elvitték a plebános karáesonyi Jevelét 
és ujévi jókivánatait is átadták. Dicséretre méltón buz
gólkodnak utcájuk hitéletének emelésében. 

Pataki Józsefné szülésznő l O peng Ot adományo
zott a ferences plebánia utján a szegények karácsonyi 
segélyezésére. A Szegények Pártfogója fizessen meg a 
jótévanek l 
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A Szent Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei 

T udósitónk legutóbbi szamaban lett ama bejelentésünk,hogy 
még 71 olyan adakozó nevét kell ayilvántartanunk, kik 1530 
pengő 30 fill~r 6suegü felajánlott adományt, még a mai napig 
sem fízették be, i~en élénk viss~hangot keltett. Számosan meg
ütköztek azon. hogy még mindig o,y hatalmas ösueg a hátraiék, 
sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy az önkéntes felajánlásokat 
nem fi%etlk be egyesek. Erre vonatkozólag több levelet kaptunk, 
amelyek legkUlönbözöbb · módon ajánlják az összeg mielobbi 
be szeuését. Egyik ily irányu levelet teljes terjedelmében Jeltözöl
jük: Igentisztelt Szerkeut6 Ur! A gvöngyösi kat Tád:)sító de
cemberi számában az egyházközség anyagi ügyeit tárgyaló cikk
ből megdöbbenve olvastam hogy a Szentkorona Házra törttot 
önkéntes adakozók kötül m~g mindig 71 adakozó van hátralék
~Jan 1,530 pengő 30 fillér összeggel. Nem hagyhatom szó nélkül 
ezt a sajnálatos körülményt, mert az egyhá%község vezetősége 
főképen a tehetösebb polgárokbot fordult segítségért, annál le 
sujtóbb, hogy még atok sem tesznek egyh•zukkal szemben vál
lalt kötelezettségüknek eleget. A cikkiró azt irja, hogy a hátra
lékosok neveinek leközlése m~g nem megoJdás, mert azzal még 
nincs kifizetve a hátrálák. E t igaz I De nekünk hiv.eknek mégis 
csak tudnunk kell, hogy soraink közül kik azok; a~il~ eme leg
sJcDtebb k6telezettségüknek sem tesznek eleget és pedig, nem 
azért, mert szeg~nyek, hanem azért, mert nem érzik it igéretük 
bctá'rtásának fontosságát. Már csak azért is követeljük a teljes 
névsort, mert a hátralékosok azok, akik megakadályozzák al 
aranykönyv elk~uültét, megakadályozzák a kötelességtudó hivek 
áldozatkészségének megörökitését. Magam réuéról azt ajánlanim 
slives elfogadásra, hogy egy utolsó felhivás után adjuk át be· 
hajtáara egyházközségünk ügyészinek a hátráJékosok névjegy
lékét, hiszen 6k ép ugy mint mi, aláirásukkal er6sitettik meg 
SJóhan tett igéretüket. Abbaa a reményben, hogy a' utolsó fel-
1161itás eredm~nnyel fog járni és egyik hátrálékos sem fogja az 
Aayvédi felstólitást bevárni. vagyok katolikus testvéri szeretcttel: 
aláirás Eddig a levél. A magunk részéról osztjuk a levél ir6já. 
nak ,.megdöbbenését" azonban migis c'lak igen radikális eszköz
nek tartanánk ügyészünk utján való bebajtást, Egyet azonban 
máris örömmel közölhetünk, hogy utoiso felhivásunk óta, tehát 
december hóban 1 o5 pengő már is befolyt a hátralékokbó l. Tehát 
meg volt jó hatása fclhivásunknak. Nagyon kérjük olvasóinkat, 
hogy C% agyben további ItiVel észrevételeiket S%erkcszt6ségünk• 
A61 juttatni stiveskcdjcnek, mert nagy köl%önettel vesztok min. 
••• ily irány• és a aélt mcekö1c1it6 és c1ér6 taaác:sot. 

P. L. 
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FÓGEL G~YULA 
mfi6~M, 6lu•• .. '•• ·6._16ta .... MII 
Gyöagyös,-Ba•i•z-tér 12. 
Ajánlja : els6rendD zseb, fali, asztali 
és ébresztő ór61t. A vilighlrD svájci 
"TELLUS" órik gyGngy&ll egyedár~sftója A leg
mod~rnebb szerszám«épekkel felszeren javitóml
hely. Prlclz munka 

Arany gyOrlik, fBibevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már ti·
P-t61 .kapható. Valódi ezDst áruk, tálcák, 
vfrálváz*k, llk6rlJs és dohányzó készletek stb. 
Mlndennemn optlkái 'ruk. Szemlivegek, cslptet&k, 
lveg klllönlegessé.ek, h6mérc1k, lázmérök, n~ust-

~s berfokoJók stb. 

Keresse fel iizlete~et bizalommal ! ! 
--------- ---~ ------- ------ ---

A legmodernebb 

tem et k ezésivália la t 

GylncyGsGn 

Halottlzillltis, ex
llumilis az oruq 
e1~1z terDietta b6r
honnan-bárhoYi sa
ját aut6mon 8 lel-

. jutAnyosabb iron. 

. l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH UTCA. 9 
TELEPON HIVO: 11 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
~~nz~~rt jó árut kapni? 

Akar On · 
meRbizható helyen elözarap 

· kiszolgálisban r~szesalni ? 
·Mindezt megtalálhatja a 

IJÖDIJÖSi Hangyábll 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók~ 
n-aponta frissen ~rkanek. 

Rendes havi váaárl6kaak 
kedvezményt ad. 

Szives ~rdek16d~sre a .,Haolr•• 
irodAjAban felvilAgosilist nyujtut 

az waz~rat6•At 
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Pártoljtik v~osaak egyediill l 
katolikas papi.-kereskedését 

- Köayv, papír 
és irószereJ. 
eliayls baszen6-
si Ionása l . 

A· katolikas sajtó lapjainak helyi képvlse• 
lete! ~ 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 
Pap Melchlzedek 
acca. Teleloa: 88. 

Zemesvárv 
Hanisz-téri 

gyógyszertára 
G)iÖifi/Yös 150 éves patikája 

:'~;':···':.,·~~~~~~~~:=5 .. 

Méltóláaos 
Naty .. IOI ........ . 
Teklateta 
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