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Boldogasszony gyertyái. 
A pyrenei hegyek felöl lágyan lengedez a szellő, 

szen1mel azonban alig lehet észrevenni a barlang kOrDI 
emelkedö óriási fák leveleinek rnozdulását. A Gave folyó 
csevegve susogja a kedves Máriadalokat, ugy, mintahogy 
régesrégóta susugni s1.okta. A Madonna barlangi képe 
elölt sercegve lobognak a gyertyák, ugy, mintahogy ~ás
kor lobogni szoktak. 

Az egyik láng magasra lobban és igy beszél: ~n
gem beteg kezek hoztak ide. Egy beteg ember kezei, 
akinek kezei megkeskenyedtek és megfehéredtek a hosz
SlU, sorvasztó betegsér, alatt. Kezek, amelyek véresre 
törödtek a Szüz előtt rebegett egetostromló imában, most 
nekem kell tovább ~gnem és forró lángszavakkal ktll 
mondanom: Egek Királynéja, csodaevő Sznz Mária segits! 

A másik láng igy beszél: Én egy me~gyógyurt em
ber köszönetének vagyok lángoló jele. Halálosan beteg 
volt a teste is, a lelke is, mikor ide vonszolta magát ·s 
itt vis~zanyerte egészségét. Most itt ég egy boldoggi 
tt'tt emberlélek ujjongó, ég felé szálló köszöneteként. KO
szönet és hála neked édesanyánk, angyaloknak Királyn~ja! 

A harmadik láng ezeket mondja: Engem egy vak 
ember tapogató keze tett ide. A szeme világát nem 
kapta viss1a, bármily forró könnyek csorogtak is a szeme 
gödréből. De én itt égek, mint egy hangtalan imádság, 
hogy a mennyei jd édesanya világitsa be ragyogó t_iszta 
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fénnyel a leJki szemeit, hogy teljen be egyszer égi gló
riival, hogy Játhassa az örOk viJágossságot és annak 
mlnden szépségét. 

Igy beszél a negyedik, a~ ötödik, a tizedik, a szá
zadik. jóságos asszony ott a mennyországban ! hány 
gyertya égett már ott a te kegyképed előtt és ég ezer 
és ezer kegyképed előtt a kerek nagy vilagon, élö tanu
bizonyságaként a te hatalmas közbenjárásodban való bi
zodalomnak. FOlgyujtották apró gyermekkezek, akik aty
jukért ~s anyjukért imádkoztak, betegek kezei, akik bele
fáradtak az imádságba, mikor elveszett fiukért, vagy leé
ayukért konyOrOgtek. Kezek, amelyek keserves munkából 
kuporgatták ossze a gyertyák árát, hogy a Szüz anyai 
oltalmát kérjék. Kezek, ameJyek borzalmas lelki nyomo
rusigokban szenvednek, a kétségbeesettek, az elhagyot
tak, az élet tengerének szikláin hajótöröttek kezei.: Azok, 
akik meQingathatatlanul hisznek a Szent Szüz anyai ol
talmában, sziklaszilárd reménnyel bizakodnak irgalmában 
él hOségében s gyermeki szeretettel szeretik élete esz
ményi szépségeit, gyOnyörü lelki nagyságát. 

Ezekre gondolunk most Gyertyaszentelő Boldog-
-- asszony havában, az Ö gyertyái ra, lelkünk érzéseit ki

fejező beszédes jeleire.Mi, Sze nt István magyarjai, Mária 
1yermekei vagyunk, örökségUnkhöz hUségesel<, égi 
Anyánkhoz ragaszkodók. Ho~y félreértés ne legyen, egy 
bájos legendéval megvilágitjuk annak értelmét, mi jelc::nt 
Márla gyermekének lenni. 

Spanyolország egyik kolostorában egy Mária-kép 
éli az oltáron. A háboruk viharai végigdübörögtek a ko
lostor fOlOtt s letörOtt a s1obor két keze. Most ott á ll a 
Szent Sznz szobra az oltáron, de megc'Sonkitva, kezek 
nélkOJ. A régi időben sok csoda történt a szobor el6tt, 
most nem történnek cscdák. Mintha a M2donn~nak nem 
volna többé hatalma arra. hogy az 1.-tennél C5odákat esz
kOzOljOn kf, mert nincsenek kezei, amelyeket imára k ul
csolhatna. 

A legenda igy folytatja tovább, ha akadna olyan 
ember, aki a szobor elé térdelve azt merné mond~ni, 
boay ktzel olyan tiszték és szelidek, olyan jóságosak és 
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ugy tudnak ses;citeni, hogy fel merné ajánlani a sajit 
kezeit a Szent Szoz kezeinek a pótlására, hflgy jóváte
gye azt, amit az emberi durvaság elrombolt akkor a 
szent helyen ujra történnének csodák. ' 

Vajjon megértjUk-e a csonka kezü Madonna legen
dájának mély értelmét? 

artelme ez: BUnös kezek hiába kulcsolódnak imára 
a földt Mária-k~p előtt. A bánatnak szemmellátható, 
vagy a szivek melyén ömledező könnyei kellenek ahhoz, 
hogy elöob lemo'isák a kezeinkre tapadt szennyet és 
akkor majd a két kezébe fogja a mi két kezünket és 
elviszi imádságáinkat az lsten elé. Becsületesen tiszta 
sztv és lelek a sikeres imádságnak a titka és Boldog
asszony gyermekének jellemz ö je. 

Kl•f örillekillaló dolfoleból dttlolfozv•. 

Amindennapi kenyér pápája., 
X~. f' i u~ t a munkások és a szegények barátjinak nevezik. 

Abban a k1m~'etl n harcbHn, amelyet a nagY pén2 ü vállalkozók s 
a mindennapi k érért dolgozó munkások vivnak egymással, -
ö a kizs~km.tnyolt kisemberek mellé állt. "A Razdaségi élet csata
térhez hasonlit" - mondta. S Krisztus szivéhez a szegények Ali-
nak köz.elelJb. akik fegyvertelenül varjak a rájuk hulló csapásokat. 

A szor") ü ipari ~s g "zdasagi zOrzavarban - mint az evan
gélium legfObb Ore - leszö~ezte elveit, s meginditotta az ön•u
datos katlolikus szervezkedés rnunkaját, az "Actio Catho· 
l ica • ·t. 

Hires enciklikája, a "QuadrPgesimo anno" olyan igaz
sigokai tartalmaz, amelyek alapúl szalgálhatnak a világ mel
ú jitásahoz. Tasztázza a fogai ma kat, mérlegt e teszi a uociál· 
demokrációt és a komn.unizmust, - s kitOzi a fej'6dés c~ltAbláit 

Mindenekelött kimondja, hogy a gazdasági életet nPm lehet 
fUIH~etleni az e. kölcstól. A társadalom megujulasát egy behc5 meg .. 
ujhód-unak kell megelőznie. Amig az embereket kizárólag az 
anyagiak érdeklik s a lélek éhségével nem törődnek, - addil 
nem szOnik me~ az áldatlan harc a földnn. A társadalom elsza
kadt Kri6zlus törvényeitOl s megteaadta a názéreti· haz szellemét. 
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f~nnyel a lelki szemeit, hogy teJjen be egyszer égi gló
riival. hogy Játhassa az örOk világossságot és annak 
mlnden szépségét. 

Igy beszél a negyedik, a~ ötödik, a tizedik, a szá
zadik. jóságos asszony ott a mennyországban ! hány 
gyertya égett már ott a te kegyképed elölt és ég ezer 
és ezer kegyképed előtt a kerek nagy vilagon, élö tanu· 
bizonyságaként a te hatalmas közbenjárásodban való bi
zodalomnak. FOlgyujtották apró gyermekkezek, akik aty
jukért ~s anyjukért imádkoztak, betegek kezei, akik bele
fáradtak az imádságba, mikor elveszett fiukért, vagy leé
nyukért kOnyOrOgtek. Kezek, amelyek keserves munkából 
kuporgatták Ossze a gyertyák árát, hogy a Szüz anyai 
oltalmát kérjék. Kezek, ameJyek borzalmas lelki nyomo
rusigokban szenvednek, a kétségbeesettek, az elhagyot
tak, az élet tengerének szikláin hajótöröttek kezei.: Azok, 
akik me~ingathatatlanul hisznek a Szent Szill anyai ol
talmában, sziklaszilárd reménnyel bizakodnak irgalmában 
él hDségében s g:;'ermeki szeretettel szeretik élete esz
ményi szépségeit, gyOnyörü lelki nagyfágát. 

Ezekre gondolunk most Gyertyaszentelő Boldog
auzony havában, az Ö gyertyáira, lelkünk érzéseit ki
fejezc5 beszédes jeleire.Mi, Szent István magyarjai, Mária 
1yermekei vagyunk, örökségOnkhöz hUségese~, égi 
Anyánkhoz ragaszkodók. Hogy félreértés ne legyen, egy 
bájos legendéval megvilágitjuk annak értelmét, mi jeh:nt 
Mérla gyermekének lenni. 

Spanyolország egyik kolostorában egy Mária-kép 
éli az oltáron. A héboruk viharai végigdObörOgtek a ~-o
lostor fOlOtt s letörOtt a s1obor két keze. Most ott á ll a 
Szent Sznz szobra az oltáron, de megc"onkitva, kezek 
nélkOf. A régi időben sok csoda történt a szobor elt>tt, 
most nem történnek cscdák. Mintha a M2donn~nak nem 
volna többé hatalma arra, hoJ!y az J--tennél csodákat esz
kOzOljOn kf, me rt nincsenek kezei, amelyeket imára k ul
csolhatna. 

A legenda igy folytatja tovább, ha akadna olyan 
ember, aki a szobor elé térdelve azt merné mond~ni, 
boay Irtzel olyan tiszték és szelidek, olyan jóságosak és 
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ugy tudnak seRiteni, hogy fel merné ajánlani a sajit 
kezeit a Szent Szoz kezeinek a pótlására, hClgy jóvate
gye azt, amit az emberi durvaság elrombolt . akkor a 
szent helyen ujra történnének csodák. ' 

Vajjon megértjUk-e a csonka kezn Madonna legen· 
dájának mély értelmét? 

Értelme ez: BUnös kezek hiába kufcsolódnak imára 
a földa Mária-k~p előtt. A bánatnak szemmellétható, 
vagy a szivek melyén ömledező könnyei kellenek ahhoz, 
hogy elöob lemossák a kezeinkre tapadt szennyet és 
a kk or majd a két kezébe fogja a mi két kezUnket és 
elviszi imádságáinkat az lsten elé. Bec~tlletesen tiszta 
szav és lelek a sikeres imádságnak a titka és Boldog
asszony gyermekének jellemz ö je. 

Klaf örlllltl11tlló dolfoll661 titdolfon~•. 

Amindennapi kenyér pápája_ 
XL f' iu~Jt a munkások és a szegények barátjinak nevezik. 

Abban e k1m~•et1 n harcbRn, amelyet a nagY pén2ű vállalkozók s 
a mindennapi K érért dolgozó munkások vivnak egymással, -
ö a kizs~kmcinyolt kisemberek mellé állt. "A gazdaségi élet csata
térhez hasonlit" - mondta. S Krisztus szivehez a szeRények Ali· 
nak köteletJb. akik fegyvertelenül varjak a rájuk hulló csapásokat. 

A szOfll) ü ipari ~s g=tzdasá~i zOrzavarban - mint az evan
gélium legfObb Ore - leszORezte elveit. s meginditotta az ön~u
datos katlihkus szervezkedés munkéját, az "Actio Catho
lica•-t. 

Hires enciklikája, a "QusdrPgesimo anno" olyan igaz
s1goka' tartalmaz, amelyek alaptal szohzélhatnak a világ me~r
ú iitásahoz. Tasztázza a fog :t lma kat, mérlegt e teszi a SlOCiál· 
demokrációt és a komn.unizmust, - s kitOzi a fej'Odés céltAbláit 

Mindenekelött kimondja, hogy a gazdasáRi életet nrm lehet 
fílggetleni az e. kölcstól. A társadalom me2uiulésát egy belső meg .. 
ujhód .. tsnak kell megelöznie. Amig az embereket kizárólag az 
anya~iak érdeklik s a lélek éhségével nem törődnek, - addil 
nem szUnik meJ( az áldatlan harc a földnn. A társadalom elsza
kadt Kri•ztus törvényeitOl s megta&adta a názéreti· ház szellemét. 
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Minél kevesebb munkával minél gyorsabban naKY haszonhoz jut
ni: - ez lett az embeai egyOttélés alaptörvénye. Már pedig ez az 
elv az ördög törvénye, nem Krisztusé. Igy ju!oltunk oda, hogy 
"mig a nyersanyagok a munka által megnemesitve hagyják el a 
gyárat s a mOhalyt, - addig a' emberek ott testükben és lel
kOkben tönkremennek". Kriszt us l örvénye a szeretet : ha ez át
alakilja az egyént, - a társadalom is megujul. 

Hogy ez sikerüljön, a világi katolikusoknak is apostoli mun. 
kát kell ·véeezniök. Az összes jóemberek szolidaritására, nem 
eayedOI álló hősökre van sz.ükség. - A pápa erkölcsi népfölke lés•, 
uj azoeiélis keresztes hadjáralot hirdet az elpogányosodott világ 
megtér i tésére. 

Az evangéliumi elvnek uj értelmet adott XI. Pius: - A 
munkás méltó az O bérére. Kidobta a világba a családi bér 
nagyjelentOségU gondolatát. "Lehetetlen állapot 87, - ugymond, 
- ho&y ugyanabból a fizetét~böl. amelyb61 a legényember vigan 
éa gondtalanul él - a sokgyermekes családapa öt· hat gyermeket 
legyen köte:es táplálni, ruházni és nevelni; s6t még esetleg tehe
tetlen öregekr61 is gondoskodni. • 

XI. Pius azt követeli a társadalomtól s az állam1ól, hogy 
a családi terheket egyen letesebben osszák szét. A fizetés nagysága 
a család népességétől fOgginn. A munkást olyan fizetés illeti, 
amelybOI el tudja tartani családját. Az édesanyát vissza kell he
lyezni a családi körbe. "Szégyenletes és mindenáron kiirtandó 
viaszaélés az, hoay az apa berének elégtelens~ge mialt a család
anyák is kénytelenek a gyárakba menni s munkát vállalni: - s 
igy az otthont s a gyermeknevelést elhanyagolják." A családi pót· 
l•k legyen számottevő és komoly összeg! Az Egyház a család 
kereléD bellll az egyéneket szociális lényekké akarja nevelni, A 
szociális érzékkel biró egyedek alkotják a tökéleles &20Ciális tár
sadalmat. Ezért hangsulyozza XI. Pius a fokozott családvédelmet. 

A munkanélkOiiségröl ezt mondja a pápa: 
A dolgozni akarókat munkához kdl juttatni. A munkanélkU· 

liség szörnya csapás, kOlönösen ha olyan tömegjelenséRgé Jesz és 
olyan huzamos ideig tart, mint a jelenlegi. Ez a munkásokat nem
csak nyomorba, hanem erkö'csi veszedelembe is dönti, • 

A javak igazságosabb elosztását sOrget i XI. Pius: - ne le
RYenek vagyontalan proittárok l Elő kell H&lleni, hr~y a mun
kás családi vagyont lakarit hasson meg. Az en ber sz i iébe irt 
jlteni lörvény,hogy családja B7ám4ra dolgozik! A mun~a gyOmölcee a 
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tulajdon. Ennek a megtagadása nem jogos. 
- Kell tehát magánvagyon: de ennek az egyéni érdekeken ki· 

vol közcélt i~ kell szolgálnia. A szaporodó va1yont igazságosan 
kell elosztani a termelO munkában résztvevők kOzOtt. A haszon
részesedéi formája nem mindig a pénz, - hanem inkább jóléti 
s mavelődési intézmények, kórházak, szanatóriumok alapítása, ir· 
l ':Szállitás, az életszinvonal emelése. 

A pipa foglalkozik a közszokségleti cikkek árának a meg .. 
állapításával is. Arra kell törekednUnk, hogy munkéja fejében a 
nemzet minden tagja hozzájuthasson a kulliarélet oaszes ja
vaihoz. 

Minden vergödö, családjáért agg~dó embernek htdnia keU, 
hogy Krisztus Egyháza a becsOletes munkAso" menedéke. A tár· 
sadalmi, a szociális bajok orvoasaága az átélt evangélium. 

Erre tanitotta meg az emberiséget XI. Pius pápa. 
Zául6nlt, XXXV. l. 

Most 11an az üdvösség napja! 
A farsangi mámor már végét járja. A kurjongató jókedv las .. 

san bevonja vitorláit. Nagyböjti szél síkongat bele a báltermek 
könnyU muzsikájába. A tán~tól megszédült pirok elfáradtak és 
hiJzafelé kászalódnak. Az öröm csak a reargeli vinadásig tartott. 
Karnevál hercege eldobta hamis arany koronáját és piruló arccal 
messze iramodik. Nem tudta kielégiteni hiveit. És a farsangolis 
után elkövetkezett a szomoru kijózanodás. 

Téged is elkapott a farsangi mámor hullámverése. Ör3mre 
hivolt és boldogségot eskadott neked. Gyöngyöző pohárral kinAlt 
és a szerelem rózsaazirmail szórta fejedre. Kitapogatta hiúságod 
Achilles sarkait és olcsó bókok görögtüzével tömjénezett. Szavai
nak btlbájos zenéjével álomba ringatott. Későn vetted észre, hogy 
rt't 1111 raszedett és mosolyogva csalt meg. 

Farsangi örömödböJ nem maradt csak keseríi iz a szádban, 
·nehéz csömör a gyomrodban. És kifosztott lelked mélyén, mint 
árva Hamupipőke, ott szomorkodik a v~gy valami neme1ebb, 
tisztAbb utAn. Onbizalmad elha~yott. A kétségbeesés terjesztette 
ki felid sötét árnyait. 

lr~almas S:amaritánus 
~zere,~t ti.)Jti he nagybOjt idején az Eeyház. Téged is rna,áhttz 
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karol a pusztutás ·mélyérOI, hogy baknilbze sebeidet. Hamut hint 
homlotcodra, ho2y felemeljen a porból. Az Udvnsség szent fája 
azámodra is gyUmötcsölik. Az E~yház violaszinbe öl•özik és azt 
akarja, ho2y te is sírd vele e2yUtt a bünb~nat könny~it. Idáig 
csak a magad hasznát, kényelmét, szóritkozását kertsled. Most 
tanulj meg lemond3ni és áldozatot hozni. Mert semmi nemes, 
semmi nagy nem szü'etik meg áldoz r t nélkül. 

A köszikiának szét kell porladnia, mert csak igy lesz dús 
termOfOl d. 

A bú '&magnak meg kell halnia, mert csak igy lesz henye· 
ret adó kalász. 

A tudós, a hös, a sportember mind meghozza a ma~a áldo
zatit, lemondását. És le áldozatok nélkül akarod követni a szen
vedö Krisztust ? 

Ves• számot magaddal. 
Mennyi áldást kaptal Istentől és te mit adtál cserébe? Meny

nyi órát tékozollát el a farsang alatt és hány perc jut majd az 
Onmegta1adásnak? Mennyi idOt szenteltél a teatedn~k és meny
nyit a lelked ápolására ? És halálos komolysággal döbhenj ma
gadra: bizony nagyon keveset t0r6dtél te lelked Udvössségével. 
Olyan volt neked Kriaztus, mint a potcon heverö ériékes könyv. 
melyet sohasem nyilottal fel, hogy benne olvass. Parlagon fekvő 
szánt~fOid volt a J.:lked, melynek term6 erejét sohasem használtad 
ki. Kialvó tűz volt minden akaratod. Sem a magad, sem a mások 
életét nem melegirette fel. 

Talán dicsekedtél hiteddel, de jótetteidről nem tud senki. 
Talán bli&zke vagy templombajárásodra, de azt elhallgatod; 

hányazor mulasztottad el. Kérkedsz katoliku& voltoddal és sokszor 
poganymódra .. élsz. Az istenházában édes va~y és szelid galamb. 
Ouhon pedig mér2es és sziszegO kigyó. Áldozáskor sokszor ve
szed nyelvedre jézus szent testét, de mégtöbbször csepülöd le 
vele embertársaidat a sárga földig. Mennyh;zer kap•ad már meg 
bOneid bocsanatát és te oly nehezen tudsz megbocsátani az el
lened vetkezőnek. 

Mit te1yek tehát? 
E~ a kerdés szakad fel lelkedből. Győzd le magad é& a 

vilárot. N~ léacy képmutató. Necsak a pohar és a tll llUisejét 
UtlU14 me,, h a nem ana l i~ tflrOdj: m i van be IUl. L fl Y 11i~or~ 
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önmagadhoz és akkor megértö leszel másokhoz. Magadban lild 
meg a hibát és mAsokban a szépet. Sajit bOneidet ne miaokban. 
hanem önmagadban üldözd. Ne beszélj mAsokról rosszat, mikor 
jót is mondhatsz. Mindig söpörj a magad béza elOtt, meriJeuezd 
meg jól: szemétért sohasem kell a SIOmsz~dba menni. ElOazOr te 
javulj meg és csak azutén javils másokat. 

Ne csavarja el a fejedet a világ csábítása. józan hidegség
gel nézd a reklámOrületet és ne ugorj vaktában a sötétbe. Az em· 
berek ravasz trUkkökkel próbálnak lépten-nyomon megtéveezteni. 
Légy résen. Ne akarj minden áron saját magadon okulni. A vi· 
lág sokat igér, de keveset ad. 

Mikor az amerikai cirkuszkirály, Barmun, tönkrement, Chi· 
cágó közelében khibirtokot vásárolt. Tanyája a vasút mellett fe
kild t és a1 egykor dúsgazdag ember maga munkálta földjét, De 
nem busúlt, hogy kicseppent a jómódbóL Tudta: az emberek bi· 
székenysége mindenkor aranybánya a leleményesek sz6mára. És 
a furfangos Barrnun ujabb ötlettel leple meg a vilqot. 

Keritett egy óriáöi elefántot és azt fogta ekéje elé.' Igy lÚD· 

tugatott naphosszat .a fövonal mellett, ahol minden órAban llz vo
nat ment és jött. Kíváncsiskodókkal teltek meg a vonatablalrok. 
És megindult az állalanos érdeklődés. Az egész Amerika arról 
beszélt, hogy gazdaségosabb elefánttal szántani. Barrnun ezr~vel 

kapta a leveleket. Gazdasági szakértOk vizsgálták az elefint 
szántá~át. Az afrikai elefánt vadászokn4k megdobbant a 1zivDk 
és a nagy ekék gyártásától a gyáripar fellendUI~att várták. t!s 
mindenki hitte: elefánttal lehet a legjobban suntani a viligon. 

Barrnun csak befelé mosolygott. Mikor a hir ismét 1zérnyra 
kapta a nevét előrukkolt a sajét véleményével: Elefánttal !IYAI-
talán nem lehet szántani. SOt eey közönséges szamárral is tObbre 
lehet menni. Az elefántal való szántás csak arra alkalmas, bogy 
B:nruunnak reklámot csináljon. 

Az emberek eay jót kacagtak. Barrnun pedig ismét a milli
omosok közé tornászia magát. 

J:bren legyetek int az Apostol. A vétkes kOnnyelmüs~gnek 
rnindég nagy ára van. Kapard meg a szellemes ötleteket éa mind-
ijrt kibujik belőle, nem a lóláb, hanern az ördOg p~tája. Ne légy 
ostobán hiszékény, hanem bízd magad az egyház vezetésére él il 
natyböjl idején halleasd a s'ószék evan.réliumát. 
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Ki meri lelemelni a szentségtöró kezét?! 
1203·ban Imre, koronás király t!llt:n fellázadt testvéröccse, 

Endre herceg. A trónról akarta báty ját letaszilan i. Ű;;szecskfivést 
airolt a felszentelt király ellen. Megindult az ádáz küzdclem, hogy 

ismét patakokban follyon a drága magyar vér. 
A főurak Endre mellé állottak. Imre király is sereget gyüj

tött. Es a két caapat farkasszemel nézett tgymással. Már-mar 
mt~zendUitek a hard kUrtök és elővillantak a szablyák. 

Ekkor küiOnOs dolog történt. Imr.: kireily eldobta kardját é:; tö
rékeny pAicát vett a kezébe, És fedetlen fővel bement a lázadók 
tiboriba. Es igy szólt: 

- Hadd látom hát. ki meri felemelni kezét felszentelt ki· 
rilyira?! Erre a lázadók meghajtották kemény nyakukat és meg
bódoltak. 

Nagyböjt idején Jézus fejére teali töviskoronáiát és vállára 
teriti sz6gyenpalástját. És jön feléd. Szeme nem szór villámokat 
és nem sujt le rád haragja ostorával. Pedig te is sokszor láza
doztél ellene és tapostad tabbal törvényeit. Sokszor voltál kö· 
zOmbOs és tunya katolikus. De ne remegi. Nem a hosszuállás 
latene kOzeledik feléd, hanem a megbocsáitó Üdvözilö. És arra 
kér: Ne légy többé lázadó. Ószinte ~yónással békOij ki lstened
del és akkor a te életedet is meaaranyozza a szenvedö, Je ft!ltá
madt Krisztus dicsősége, 

BÓUIS ANDOR. 

Erkölcs és kapitalista termelés. 
Folytatás. 

Termelni annyi, mint javakat, árut elö~llitani. A termeléshez 
3 dolog szakségl!&: természet, munka es t~ke. Nézzlik sorba öket, 
ahogy jelenleg vannak. 

A természet nélkülöthetctlen a terrne:éshl·z, rr.ert a nyers
anyagoa szolgállatja. Valamikor a terméslet j::ivai gazdállanak vol
tak s aki felszedte öket, az e maradtak. Dc! mana ps ág talán az 
északi és déli sarkot kivéve, h•Jt ujabb -tn mar o ll sem ! ho~ lehet 
találni józségoa ? Sehol. Mindenütt lllcdnmfa mered felenk. ez az 
enyém, ez meg a tied. Vagyis a ternH·Iésha az emherek jórésze 
kénytelen venni a nyeraanyago', am:ha tukere van szükbége. 

A misodik tényezö, a 111 unk a szintén néikülöLhetetlen. Mi
kQr a természet jórészt gHj~·11n V·JH, éH c;nhaek gyUjtngetlek. 
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Senki sem volt kényszeritve munkára. SOt az ember természete 
általában irtózik a munkától. Pedig dolgozni muszéj. Még az Os
embernek is fel kellett másznia a gyOmölesért a fára. Lassan 
azonban a földi javak átmentek az emberiség tulajdoniba. Aki· 
nek most nincs birtoka. kénytelen munkát véllainl, legyen az 
testi vagy szellemi s a~ból megélni. Ma a munkakényszer korAt 
éljük, melynek mótora a gyomor. - De az emberi mu11kaer6n 
kivül van gépi munkaerö is. Cc;ak géppel képzelhelO el az a rop• 
pant méretU gyártás, ami ma folyik. Azonban, hogy sokat ecy· 
szerre és olcsón termeljenek sok és jó gépre van szUkség. En· 
nek elOfellétele a harmadik tényezO, a jelen rendszer ura,· a töke. 

Akár m3gam akarok termelni pl. kisiparban, akár misnál 
óhajtok dolgozni, a termelOnek tökére, pénzre van szUksége. Most 
nem foglalkozunk azzal, hogy mi is a töke. Elég annyit tudni, 
hogy ami a további termelést elösegiti. Kérdés, hogyan lehet tO· 
kéhez jutni ? - Sajnos a lelelet egyszerU: sehogy ! 

A kapitalista rendszer a bankok pénz2azdaságán épül fel. 
A bankok fejlödése abból indu1t ki, hogy a kereskedők régen 
nem merték hazavinni a pénzüket a rablók miatt, hanem otthagy
ták a pénzváltóknál, mig ujra viss2ajOttek, Ezért csekély Orzési di. 
jat fizettek. O~! a pénzőrzö gondolkozni kezdett: "Ez csak jOvOre 
jOn vissza. Minek heveajen a pén1". Kiadta kamatra. A következO 
évben már O ajáAiotta tel szolgálatait. Sót mé~ fizetett, csak 
hagyják nála a p~nzt. És megszületett a bank. ·A betevő kamatot 
kap pénzéért, de nem szabhdtja meg. hogy a bankár kinek adjon 
kölcsön. S itt v3n a na~y baj. Mégpedig kettős: 

t.) A b~nkárok esak bizonyos Uzletágaknak, amelyeket jól 
ismernek, adnak kölcsönt. egyik a bör. m \sik a faiparnak stb• 
Szépen felosztják az országot maguk kOzt. 

2) Még az állam is tölük vesz kölcsön. Az eg~sz orszá~ 
pénze 8·10 pénzintézet kezében gyül össze 1 még a kormánynak 
is feltételeket szabnak. Mindezt saját pénzünkbOI saiU káru1kra. 
H iá ba akar az állam faggetlen ki sex isteneiikat teremteni, a tőkés 
fütyül rá, vagy egyszeruen kisétál tökéjével az orszé2ból. Szóval 
ma nem a korminytól függ, hogy kiböl lesz terrnel6. fOggetlen 
existencia. hanem attól, hogy a tőkés kinek és milyen feltételek me l· 
lett ad tökét, hitelt. S ebben óriási erkölcsi veszély lapp1ng. Mert 
nem az .tyarapodik, aki I.Jecsüitlette&l ·dvlgozik; ma c~a" az boi· 
Lioilu', akanek ió összeKöttetései vannak. Ms az emberek két tá· 
ln:rd o~l!J11~, a ni:l~i~e'~n~kre, akikrtek h3lvJny remtnyUk 
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sincs arra,ki hoay valaha ill tökére tegyenek szert, ea a 90 száza
lék és a többi "birtokon belülire", akik viszont bőven el vannak 
látva. 

No~ \t, hogy a j1vak ilyetén való megoszlása, ez a gazdl
sági anarchia, nem az lsten akarata, bizonyilani sem kell. Vi· 
szont a szabadutás utja sem olvan k~nny~. Márcsak azért sem, 
mert a tókét, mely aranyrudo~kban szunnyad a páncélszekrények 
mély~n. elmozdítani nem lehet, sőt kár volna. Kommunista vér
ont4s és lázadás a legbotorabb eszköz lenne. Eredményül még 
azt is elvesztenök, amink van. Akinek pedig most sir cl', gondolja 
hogy lesz a kommunizmusban, amely ellensége a magántulajdon
nak. A szovjell már ~O éve irlja a m.'lgántulajdont. A tökések eb
ben a rendben roppant jól érzik magukat. Akinek pedig köteles
ségük lenne változtatni, tehetetleneknek látszanak, De a helyzet 
nem reménytelen. A kibontakozás utja ke!lös. Eg~·énileg a boldo-
gulás utja: kicsiben kezdeni. Hilelt nern k~pok, kicsiböJ keil fej
lödnöm. Ehhez na2v kttartá:; és t~irelem kell, p.:!rszc ez "zsidós· 
kodás". Sok kereszténynek nem felel meg. ijed ig meg kell tenni, 
ha élni akarunk. Magyarán mondva: több kereskedelmi érzékktl 
kell birnunk s föleg az ifjusá~ot t!rre ránevelnünk. Társadalmilag 
p·edig a mai rendszer feh:zAmolása. Nem töke megsemmisítés, ha
nem telies átszervezés. Meg kell fékezni a töke zabolátlan ural
mat. Képtelenség, hogy a p~nz legyen egy országba n a legna
gyobb ur, A töke c;;ak eszköz és nem cél. Ma semmi se szent 
előtte; ·se haza, se család, se erkölc~, se más, csak önmagát gya· 
rapitja, dédelgeti, magát az ember fölé tolj:t s az kivánja, hogy 
lsten helyett neki szolgá: jon. jelen leg már nem is olyan vesze
delmes hatalom, mint hinnök, K~söbb Játni fogjuk. hogy meg le
het fékelni s az emberiség szol~álataba állitani. De az is igaz. 
hogy ezek a fegyelmezett erkölcsi alttpra meg~zervezett keresz
tény társadalomban és o!l is csak az államhalalom teljes igény
bevételével lehet a kérdést kisegit~en megoldani. A szociális Ma
gyarorszá~ aiapfeltétel~: Keresztény erköcs és igazságos állam-
hatalom. M. p. 

Adományok a Ferences 
Plebánia templom megujitására. 

45 pengöt adományozott N. N. 20 P.t Vass józsef, 15 pen
~f>t Kljrf)si Józaefné, 12 P· t Csoma jolán; 1 O P· t Héikondi LajoR 
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fiai, J~ky Károlyné, Józsa Ovör~yné, Kovác"ik Ferenc, 88kondi 
Laios. S·reltm~'ln Erzsébe•, 5 pen~Ot Barna János, •fl Barna Ui. 
bor, Buldosó ferenc, Baranyi J 1nos ulabhan, id• Borosi imre, Dr. 
F'drkas Ferenc Miskolc, Janotlk Mária, Kovécs Lajo~. Király Jó-
zsef, Lehotai József, Lehel Antal, MoJnér M. Rédey Lajosné, Po· 
pellir J .l nos, Tóbiás Alaios, N. N. 3 pengöt Antal julia, Csabay 
N, Merényi Gyula, Zsolnay Kovács Imre. 

2 peneöt: Bojós Pál, Bognár j6nef, özv, Benei Ferencné, 
Pehér Antalné, özv. lv~ny Istvánné, Moln~r József, Medveczky La· 
jos, Szepesi István, 1·20 pengl\t özv. Takáts Mátyésné, l pengót 
AdAm Lajos, Gulyás v~ndel, Takáts János. . 

Itt közöit(Jnk 264 20 p~ngöt. A városi hozzájárulissal együtt 
eddigi gyUjtésünk 18 520 P 20f Ezen összegbOI még mindig csak 
igéretben birunk 870'50 pengöt. Kérjük szeretettel a hitrálékoso· 
kat nagylelkU igéreteik mielöbbi szives beváltására, mert a mun
kálatok maholnáp befeiezödnek s nekUnk a megállapodások ér· 
telmében le kell rónunk minden tartozásunkat. Templomunk to. 
vábbi jótevőire is imáinkban kérjUk lsten áldását l 

]fitéleti tájékoztató. 
Február h6. 

Szent Bertalan plebénia. 
2. Kedd. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 9 órakor 

gyertyaszentelés, utána körmenet égö gyertyával, utána szentmise. 
3 Szerda. Szent Balázs püspök és vértanu ünnepe. Minden 

szentmise után torokáld~s. 

5. Péntek. ElsO pé11tek. reggel 6 órától gyóntatás, 
7. Vasárnap, A hó első vasárnap ja. Vasirnap, hétiOn és 

kedden reggel 6 órától este 6 órái~ szentségimádás, 9 órakor 
Onepélyes szen•mise. Este 6 órakor jézus Szive ájtatosság szent
beszéddel. Az O tár~gylet kötös imaórája farsang három napjin d. 
u. 2. 3 óráig let;z, Kedden d. u. .-1 órakor szentbeszéd, majd a 
azeutségimád!st befejező körmenet. 

10. Szerda. Hamvazószerda. 8 órakor ham•szentelés, szent· 
mise és hamvazkodás. 9 órakor diakmise. Hamvazószerda szigorú 
böjt, 

A naf(vbnjt folyamán minden hétköznap és vasárnap d. u. 
5 órakor jé1us kinszenved~séröl litánia a KIJivárián, 

A Dagyböjti vásárnapok délutánJ•in J ór•J.ior 
Jl~Dtbesz.4d is lillnia le 5 z, 
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Szent ferencrendi plébánia: 
1. H~tiő. Este 6 órakor az Urak Mária-kongregációja havi 

hitbu!galmi gyülését tartja a sz. ferencrendi Zárda Oratóriumában 
2. Gyertyaszentelő B. A. Onnepe. Ünnepélyes gyertyaszente

l~& a szokáaos körmenettel a 9 órai nagymise keretében tartatik. 
Délutj'n a Rózsafüzér-társulat bavi sorsolása lesz. 

3. Sz. B114zs-41dás minden sz. mise után. Az iskolások a 
8 órai sz. misén részesOlnek ezen áldásban. 

5 E!sö PÉNTEK Reggel fét· 6 órakor engesztelő nagymise 
1itániival. A J ~z us sz. Sd ve társulat sz. miséje 6 órakor a t; z. 
Ferenc oltárnál. 

tO. H &mvatósterda. l~t!ggel 6 órától himvazás. Ünnepélyes 
hamutzentelés 8 órakor lesz, melyen az iskolások is megjelennek. 
Sziclru böjti nap! 

12. Péntek. Délután 3 órakor nagyböjti sz. beszéd és litánia. 
14. Na~yböjt elsO vasárnapja. Egész napon át szentségimá· 

dás. Reggel li órától sz. misék óránként tartatnak. Délután a sz. 
keresztuti ájtatosság elmarad. A Rózsafazér-társulat d. u. 3 óra
kor kötös imaórat végez .. Este fél·6 órakor sz. beszéd és b eleje. 
:&0 ájtalc sság. 

19. Péntek. D u, 3 órakor nagyböjti sz. bea;zéd litániávaL 
21. Vasárnap Reggel ti órakor a Peren(es lll. l~end sz. 

miséje. Délután 1 órakor sz. keresztuti ájtatosság. majd a feren
ces lll. Rend tartja havi gyillését. 

26. Péntek D. u. 3 órakor nagyböjti sz. beszéd. 
NB! Minden kedden reggel 6 órakor sz Antal ájtatoss~e! 

A gyöngyöspOspöki sze nt J ~nos Templomban: 
2. DélelOtt g órakor gyertyaszentelés, körmenet él nagymise. 

D. u. 3 órak9r litánia. 
3. Reggel 7 órakor csendes sz. mise, utána to·okáldás. 
7-én a sz. Bertalan templom i. 1' -én a Ferences plébánia 

templomban tartandó szent5égimádás miatt a 9 órai nagymise 
elmartad, a helyelte mindkét alkalommal re~ntet 7 órakor lesz 
csendes r.z. mise. 

10· reggel 8 ,;rakor hamuszentel~s, hamvazkodás, majd sz. 
mise. 

21 és 28-án d. e. 9 órakor t:.z. beszéd, majd nagymise. 
NagbOjt vaeArnapjain·a sz Berlalan-templomi nagybOjti sz· 

beazédelr miatt a litániák elmaradnak. 
SzQmbatonkint eJ. ''· 3 órakor litánia )éz11s uenvcd~1~r6J. 
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jfirek. 
januir 14-én óriási részvéttel kis.rte utolsó utjára Gyöngyös 

város gazdatársadalma Bogdány Mihályt, a Gazda.k6r aondnokát, 
a F6egyházi Énekkar sok évtizeden át mük6d6 taaiit. 
Tegnap mta 6 mondott a temetób(n mtly, vallásos lélekb61 fa
kadó búcsúhessidet elhunyt eu bertársa fölött. Ma pedit 6t bó 
csúatatták T ~gnap m~g ott lattuk magas, jellegzetes alakját a 
templom szóstékének áteller.ében, amint istcnféJ6 áhitattal hall. 
g atta a missiós pap ~zavaít. ., Ember ment~ d meg lelkecltt. Ki 
tudja, megérsz-e még egy mlssiót ?" Bogdány Mihály már nem 
ér meg t6bb missiót, ele lelkét biztosan megmentette. Istent, 
templomot szeret6 kemény harcos embere volt 6 a katollkus tár· 
sadalomnak. Meggy6z6déséért bárkhel is saemheuállt és bitran 
viselte annak következményeit. A kommunizmus ldef~ben történt, 
hogy a v.\ros vörös yezet6sége bentdet intézett a városháza er
kélyér6l a lent összegyültekhez Az egyik vörös elvtárs a&t 
mondta. hogy a templomból el fogják távolitani a& Oltárlszent· 
séget. Bogdány Mihalvnak, aki az erkély alatt állott, vér szökött 
arcába a hirtelen haragtól. F ölsiciett a városháza erkélyére anti· 
kül. hogv megakadályozhatták vo:na. Onnan lángoló szavakkal 
kiáltott a nép felé : "T estvéreim ! A legdrágább kincs&nket, a 
legméltóságosabb Oltáriszentséget csak nem hagyjuk! Nem en· 
gedjük. hogy ezek a gazemberek megbccstclenítsék 1" A Jrommu· 
aisták letartóztattél k Bogdány Mihályt azonnal és beb6rt6nö&ték. 
de az Oltáriszentséghez a Boedány Mihály saavaitól felzúc:lúlt 
nép miatt nem mcrtek nyúlni. 

Bogdány Mihály elköltözött k6zülünk. Örökre eiD~mult 
ajka, mely egy éJeten át annvit imádkozott, annvit t:uzditott ~s 
oly szépen dicsérte 4nekévcl Tcrcmt6jét, akinek uinelátásán most 
örökké örvendezik. 

A katollkus háztartási alkalmazottak Szent Zita L.-ány. 
köre összejöveteleit ez.entul a Bartakovits iskolaban (Szent U• bán 
tér 2) tarlja vasárnap délutánonként fél 4. órától fél 6 Oráig. Jelent
kezni ~~ ~rdeklödni lehet szerdán és szombaton délután 4-7 óra 
közOtt a Szentkorona Házban az egyházközségi nOvérnél. 

Sok•n érdeklődnek, hogv a Katolikusok támogassuk 
egymást cimü füzetünk folytatólagosan megjelenik c? Egycfek 
ugy szcretnék, ha minden hónapban megieJennék a füzet. Mások 
azt kérik, hogy iparonkéul legyenek feltüntetve ~~ míndnyájan az 
érclckcltck. E1 a fclbuzc:lulás mutatja, jó munkát kezdtünk el, 
amikor füzetünket lriadtuk. A kezdd neh~zs~g~in átestünk, de 
arra is kell gondolnunk, hogy bírnánk· e a ba vi me r j dcn~ssel 
járó Iliadhokat ? Ez~at ugy ha,ároatunk, hoav az év vtae fel~ 
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ismite1jük meg füzetünk kiadását mig pedig naptárral rav.,e
füzve s ezzel e~ y ~rttkes, me~ őrzésre saükségea fütetct adullk 
majd katoliku• hiveink kezébe, hogy tartalmát gatdaaáai mc~r
er6sit~sünkre használjuk fel. 

AdomAnyok. A felsővárosi szegény gyermekek hittaok4oyv
vc1 val o ellátására a következő adományok ~r keztek: S1út 
Mária Társulat 10 P. Katotikus Legényegvlct 10 P. Stent Ta
más Tarsolat 5 P, Szent Kereszt Tá1sulat 5 P, ROtaofüz~r Tár
&ulat 5 P. lsten fi1cssc meg! 

A Föeayházi Énekkar Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Unnep~n tartja n!e 8 órai kt!zde11e1 a Katollkus Legényegyletben 
szokásos évi hangversenyét. A müsort az ének~zámok mellett vi
dám, farsangi szinmüvek is fUszererezik, A mü~or után vacsora, 
majd regge ig tartó tan c lesz. El Ore megjósolhat juk, hogy a ft' egy
háza Énekkarnak ez a hangversenye a tavalyi sikert é~ nivót nem 
csakho~y eléri. h:tnem feltil is muija. Erre enged következtetni 
az a D-igy készUlOdés, me1yet az énekkar tagjai nagyra btct-ült 
karnagyukk.il az éltikOn klft:jrenek. At. énekkar v~gyeskara szamos 
uj taggal kibOvirve j~lenik me~ a nagy közOnbég ~Jött. 

Azok a kulturdélutáRok, mer)eket vasarnap délutánonkint 
a legényegylt~rben tar•anak, rendkivOlt közkedvelt~égnek örvende
nek. A hdsznos ismert:tek Jtoz est meJiett kellemes szt,ra~ozast is 
nyuj anak az ügyesen Osszeallitort mUsor~zamai. A kul urdéruta-
nok mű:;oron tanása beft>j~zéshez közeledik. A kulturd~lutanok 
rendezöa azzal akarjak me~köszl\nni a szépszamu közönség 
ragdszkodlsat, ho~ y az u·o·só ddutlnokra mu~orra · iidk dr. San
dor Jenö remek oper~Jtjet, a H .:tiV 111y sárga rózsa t. Elrrgadó zene 
ügyes örl~tes'\ég. kuUnö szerepiOk fogjak befejezni ~s emlekezetes
sé tenni ezt:ket a dl!lulánokat. 

Zászlószentelés. Bensösésles ünnepséJ;1hen volt részük a 
~ypüspöki hive.knek január 17 én a "Sz. János Templomi 
Énekkar" uj zász'ajanak megáldasa alkalmával. Sipos Bene· 
dek slazdálkod0 bökezüsé.tet hirdeti ez a remekszép egyesü· 
Jeti zászló, melynek e~vik oldalán sz. Cecilia. másikán pedig 
az énekkar jelyénye ékeskedik. Két széles szala~ is csüng 
róla. eilvházi és nemzeti szinben, az utóbbin ezen felirással 
,.Nagyasszonyunk é~i jó Anyánk - Add vissza régi szép 
hazánk• Az össze~~ült hívek, köztük a felső és alsóváros 
énekkarok sajat zászlójuk alatt, d. e. 9 ór .. kor haraoazugás 
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és hazafias Mária-énekek mellet vonultak a fiuiskolából a 
templomba,_ &hol P. J' ovats Raymurjd hazfönök·P ebanos a 
"Sz Jano.s En~kkar" , adsagw,an haoguiatos kozremukodel!ievel 
fényes se~edtettel na~ymibet c~lebralt. hvang. utan tel· 
kes aJkalmt beszédet mondolt, maJd megaidotta a zasz,ót, 
melyet S1pos K.~&toka zasz.waoya tartott. A sz. m1se veg~zte
v~l az eneiikar UJ jelveuv~it o.sztoL'a ki tovabbi .buz~01ko· 
dasra s~rkentven a mükodó la~okat, majd Te Deum ot into
nalt. A tot~metO sz.tr anast a pc;~paJ es nemzeti himnusa 
énekiese zar&él be. A tempiombol a wenet ismet az i~ko1aba 
vonUlt, &ho! l{~vicz.k y t Cit: u c az. entkkar v11agi eJnöke üd
vö zoli~ S!pos B~JJt::Gt:ket a za~z.ló adoruanyozo)at és a kis 
zász.lvauyat. Utaua az 81SOVarOSl ei.ebkar a )elenlevök naav 
tP.ls2.esere )Ol Slk~rűll alkalrru ent:ket adott elö. A nagyszamu 
hivősereg egy szep DilP ~filiekévei os2tott szet, mig az ent:k· 
kar parto!O es mukodö taJ~dai baratsagos ebeden maradtak 
egyűlt, mely alatt tJbb f~&koszöntö hangzott el. 

Ezu·on is szere ~ttei advoz{Jl)űk Vélro~unk Jegifjabb ének· 
kara t s hó oha)unk, hogy tovabbi sok jóakaratu tamogatas és 
Sike Mik10s 12. káiJtortanHo ~gws ira.LJ-yuasa m~Hett minél 
töhb~t es szebbet p1 odukai)On az énekk uH ura leren. 

Pramicia. Jauu::H 11- en hettön rt~~ el 6 orakor &7.okatlan 
fénybeu ra~yugoll a h:rtll~tbt:k ltn.plonH:t. A klVllögllOll lempJo.u
ban rend1ar~amök Ountpl st~ellk:e meitetr szalll a ffidgöS&agok 
fete h. P Nemt!l Lucaus ftre&&cts ujmasea; elsö sz. aldoza.anak 
zst:ngeje. A S<Lép ~ta ll· b .. n Jllt~je!ent h1vek elölt P, Köracsonyi 
Aladar theoJOglal magit;lltr Slóll al egitk es az Anyasz.c:n.eKyhaz 
öröméről s öZ uj nu~es lelket btlöilő, Sl.ÓVJI meg nem magyéuaz
hdiO buldogsa~rld, Az ujm1ses kt!ZVt'zeröjt P. ljóm:rt Vatc:rian 
bp\!st patie1re1i ha.donök, 1t11di kurmanylanác~os vo11. Sz. maseje 
vegett~VI!i at UJ levi a m!!~atlio:ta a megJe•tm havt:ket. 

A Feje r váry el'. 111i iskola és nevel ó Intézet növendékei a 
n6vérck vezetesc alatt áaló Maria Leán.yok kozrcmüködcstvel ja· 
nuar 17 tn !Smet kedves müsoros delutannal leptek meg bennün· 
ket. Az ünnepély jövedelme az ahikai missiok celját azolgálja és 
enne!\ megfcl.~löen volt tanuisagos és uorakoztató müsoruk 
üsueáíiítva. Unnepéiy utan az intezet hitoktatója az l -11. osztá· 
lyos növendékeket telvette a Jt~us szeat Gyermeksége egycsülettbe, 

A !)zt:nt tSt:a talit n t~ ''P om S!~rlt r\11 al p~:rt;t:tyt:bt: az d· 
m ul t ev oc u 2.j42 P 4o t fo i y 1 bt: l: !jtJöl 466 4 k~. kenycrrt: 1100 
P 5~ f ert, 3~4 kg. hu'!rd 42Y P 30 f, szeJ.!eny iskoJaM gytrmt:kek 
c1pó, JUhJes h1ta.-nrö11yv st~cJy•rt 193 P 20f, szegényeknek 
keupe111ben 207 P 30 fi:Jert adtak ki. 

A ferences p,ébania st,. t:sztikai adatal az 1936. évről, 
Megkere~Litllt:l< ns .. zest:n 115 ~yt·r mckd. köt1ü1< 66 fl&u és 49 
Jtanyl. Me~hdl 86 111vö t:s pnJ,~ 56 ferfi és 34 uö köz.Uk 16 
lY t:• mtk. Hdld~ba~ol kö'Öil 52 par, ö~. ik köloll 3 vegyesval1á~l1 
par izerepd. MabvaJlaa:uak kOltil J. an tértek az Anyaazcnaea)haz 
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kebel~be. A szentáldozások száma 89.420 volt. Beteglátoaatás 
166 esetben tOrtént 

A Katolikas Legényegylet február 2-án délután 2 óra
kor tartja 72. évi kOlgyUiéset. A kOzgyOiés rendes programmját 
a tisztikar választása leszi változatosabbá. Sz.avazattal azok a 
védnOkOk bir nak, kik tagságidíjukat legalább t 935- ig rendezték. 
Az egyletben semmi nyoma nancs az egyenetlenkedő harcnak, 
mint azt az egyik gyöngyösi Ujvilagban otvashattuk. Egységesen 
állnak az egylet komolyan gondolko:tó tagjai a jeiOJöbizottság és 
az igazRalOsig által hivatalosan jetOJt Kanyó Imre mellelt, aki 
24 éY Ota 1gazgatóscigi tagja az egyletnek és a tisztikar többi 
jeiOlt tagjainak. A komoly mLlnka nem érzelmi alapon, hanem rá
termettsegen nyugszik. A gyöngyösi Legényegylet hatalmas és jól 
felszereli intézmeny, melyben i~UI)O& tizezrek fekszenek. Ezt az 
int*zményt, ha nem akarjuk lesorvasztani, hanem a jól meRalapo
zott vá~anyokon tovább akarjuk fejleszteni, nagy munkabirá~ú 
tisztikarra kell hiznunk. Az uj vezetOségtől nemcsak szereletet kell 
kivannunk az egylettea szemben, hanem rengeteg idOre van szOk· 
ség, hogy az intézmeny kart 11e szenvedjen. Ezek az elvek vezet
ték a jetOIO bizonságot az uj tisztikar összea Ilitásánál és vezetik 
azokat az egyleli tagokat is, kik elOlt kizárOJagosan az egylet 
előrehaladasa a fontos. 

OrGmmel vesszUk tudomásul, hogy január 31-én ujabb 
elc5adást élvezhetUnk a Fehervary intézetben. Ez alkalommal a 
farsana ártatlan tisztaságát fogitak megismerheini a kacagtató je
lenetekböl. Szeretettel varjuk az elfadast ~s biztosra vesszük, hogy 
mint eddig is mindenkor,lelkilee gazdagabban foguok o!lnan aavozni. 

A Tudós i tó jóbarátainak a nt vét mindenkor hálás sze
retettel közöljük le, m1vel elitsmerö többlelfizetésük nemcsak Tu
dOshOnk megbecsülését fejtzi ki, hant m ezzel teszik lehetövé 
megmarad~sunkat, terjeszkedésünket es célunk a kalolihus Ontu
aat munkalasat. Most, hogy elOfizerések mef!ujitása alkalmával 
tObben lesznek jóbarátaink. kitüntető megbecsülét-Unk kifc:jezése 
mellett emlékezünk meg róluk. 10 P-l fi zellek: Dr \Villner Sán· 
dor, 5 pengOt a Malinovszky Alfrfdné, 4 pen~Ot :Török Kalmán, 
3 pengöt: Ozv. Mazuk Istvánné, Ozv. Heigl Albertné, Zsiga Ala· 
dár, Központi elemi Szivgárdája. N.N. 2 pengöt nzv. Steiner 
Oynrgyne, Sextius Matild, özv. "ezei Dezsőné, Barabás Ida, dr 
Makrányi 0) ul a, Vargha Imre, özv. éh id i Légmán Imréné, Schlos
s~r jános, dr Mannó Kálmán, Vass József, Horváth Ist v/ln, Pattes 
jános. 1 pengO ötvenfillért : Mészáros józsd, SzlovencsAk jános, 
Huszár jános. Kekécs Margit, Bordeaux László, N. N. Többen 
1 30 és 1·20 fillért. 

Kérjilk az elOfizetések me~ ujitát át! EIGfizetni l~ het: Sze nt 
Bertaléin pleb~nian, a Szent Fuenc rend pleb:lniáján, Iparosok és 
Gazdék Hatelszovetkezettben és Buday ferenc irodájában, POs· 
pOki ut 2. 
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Gy6agyöa, • Haaisz-tér 12. 
Ajaorja: elsOrendB zseb, fali, asztali 
és ~bres~tö óráit. A világhirD svájci 
"TI!LLUS" órék gyftngyGsl e;yédárusltója A leg· 
modernebb szerszámgépekkel felszeren javitóml
hely. Prlctz munka 

Arany gyiirDk, fülbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel mair tt·
P-tOI kaphato. Valódi ezüst áruk, tálcák, 
virágvázak, lik6rös és dohányzó készletek st•. 
Mindennemli optikai áruk. Szemlivegek, csiptet6k, 
Dveg kfilönlegességek, hőmérOk, lázmérök, must-

és· borfokoJók stb. -~~--... ~~:--~== 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! l 

A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

. -====-- - . - --- ----- - -- - -- -

Akar On 
l olcsón vásárolni? 

Gyöngyösön 

Akar On 
l penzéért jó árut kapni? 

Akar On 
. --- ------- -- ------

l 

meg bizhaló helyen el6z6katy 
kiszolgálásban rés2esalm? 
Mlndezt me~találhatja a Halottsz,llítás, ex- 1 

, bumálás az orszag i • b 
l egész terDietén bár- l . gyöngyöst Hangyá ll 
i honnan-bárhowá sa- / , 

ját autómon a leg
jutányosabb áron. 

l 

A 

HANGYA 
. árui megbizhatók, 

naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vésárlókAak 
kedvezményt ad. 

KUCSERA BELA 
KOSSU fH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 91 

: Szives érdeklOdélre a ,.Hangya" 
; irodéjjbaA felvilégositjst nyujtDat 

az igaztrat6eAa. 

·' '· 



Nrioliak vár011aak egyedüli 
•atolik .. papirke.-e•k~dé•ét! • 

Köayv, papír 
és irószereh 
elöayös beszerzé
si lorrá•a! 

A katolikas sajtó lapjainak helyi képvise• 
lele! 

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 
Pap Melcbizedek 
acca. Telefon: 88 

lemesváry 
Hanisz-té-ri 

gy ó g vszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája 

Mt.tósáao' 
Natysát• 
Tekmtda 

úr 
. - - - - - - - ·- .. - - - . - - - -

úrn ö 
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