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Családvédelem. 

l gaz i családi boldogságn)l sz(, l unk akk('f, ha a csalildban megér
ti·~:- qt'i PfCf, kölCSÖQÖS megbecsűlés f..s a csaLídt:•:_;okban erzym.á!= hibái

'*<d stt>mLen elnézés uralkodik. 
E~~:-· ilyen elgondolásban megalapozandó cs<J!ádl Loido~sá!! 

mr~ala:Jit;~,<.;:íhoz szükségps elsősorban a krisztu~; hit, m;isodsorban mind
at'•kr~a:.C a társadalmi hibáknak az eliminálása, amelyek esetleg a 

ké~übb ft·lmeJ ülő bajok következtében zavart kelthetnf·nek. 
L1cknek a bajoknak a kiküszöbölésére gondolom alkalmasnak a 

a i·"J.L:·~~(;gi tanác5adó int~·zmény beYezeté~ét olyképen, hogy a házassági 
t;1nácsadó intt~zmény egyik faktora legyen az egyház képvisdője, 
a r:1ásik pedig a házassági tanácsadó intézmény élén álló orvos. Az egy
hál ki·pYi5elője javasolná az önkéntes orvosi tanácskérést a háza:iság
kötéf előtt. az orvos p("dig lelkiismeretes on-osi lanácsadásban részesi
tene a házasulandókat. hogy a tervezett háza~ságköt~s adott esetben 
egésnégü~yi szempontból helyes, vagy helytelen. 

Sajnos, még ott tartunk, hogy a házassági tanácsadás 
intézmén \'esen nem hi1 ténhetik meg. de addig is, amig a házasság előtti 
on o!:.1 \ izsgálat intézményessé nem válik. nem s:z.abad tétlenségben él
nunk. hanem oda kell hatnunk minden erőnkkel ebben a fontos kér
désben, hogy egy ilyen önkéntes házassági tanácsadó intézményt beállit
~unk, azt, ugy élőszóval. mint irásban terjesszük és a közönség 
felvilágositá~ával ana ösztönözzük a pol~árságot, hogy ha egy ilyett
háza~~ág előtti tanácsadó intézet majd működik, akkor ne mulas8za azt 
i~énybe,·enni senkisem a maga és jövendő családja érdekében. 

Gyakran látjuk az életben, hogy egy házasulandónak a c~ládjábao 
ös!zeül a családi tanács és megbeszéli a készülő házasságot. Egy 
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ilyen tárgyaláson sok mindenről esik s1.Ó, főképen ,·agyoni helyzetrőL 

csak az egészségről nem. Márpedig ez volna az ehö kelléke a házasság 
elötti megbeszélésnek. mert ennek elmulasztása már nem egy!'ze1 sok 
~ázas életet tett bnldogtalanná. 

Nagyon jól tudjuk. hogy vannak, akik saját hibájuk folytán. de 
·.annak. akik hibájukon kivül áll•) okolmái fogva nem részesülhett~k <• 
'b ·~ • l" • r d ' h N l ''f d' l h . j k :'laLassa'! e ott t t <mac sa as _an. t em egyszer e o or u t. ogy 1 y ene -

nél h:i:• ~E~Ietük folvarnán heküsz.öntött a lappangr;, vagy az e hitkolt 
i6r ~~~ a7. .sddig uralkodó bo1dogságot felváltotta a házasfdek egymás 
ir:iuti ~ul;;·>~: ;;;emrehányása. majdpedi~ hrlönyössége, mert me~gyöz.:>d

t~k arról. hc.Qy J családhan ft""liépé) bt""tegsé~et egyik. vagy másik fél 
;tc-zta m:I~Ó -.r;t! o 

r• l ,, , ' l . k o l " h . , , t'.;oi·;. nu 1~en ;;o oszor az IS, 11ogy az anya az o s1.ent t\'atasat 

l.dúlt\'(~. anv;1Í örúmiJ:nek néz eléb~. sajnos azonban. annak gyümöics~t 

~nhascm f-h ~.:zheti, mert időelőtt rivesztette az. áhitatt<tl \.irt 
111él\!7~tr>t. 

S0b10; me~ l<\IJuk. !1o~n sulyos bt>tegségben sínylődik \~~~ al 

asszony, \'a'J\' a férj ö.nélkül. hogy ak;tr al egyik _vagy a rr.ásik tuda 
tában volna szonwrú sorsának és betegségének. E~ igy toYáhh, még 
sz~~mtalan példát tudnék felhozni. 

S mindezek nem fordúlnának e}(;, ha a héi7asuli\ndók -:lngyrész:..' 
elsősorban nem a gazdagságot tartaná st.cm előtt. hanem az ~~észségét. 
lVlert minek a gazdagsá;!. ha nincsen c~észség. 

Ha egyszer úgy adódik, hogy v<'irosunkban is be tudjuk majd ál
litani a házasság (~Wtti tafl<icsadó intélrnényt. fogadj~\k azt szereteHei t·; 
lelkesedésH·I. mert azzal is tisztán és nemesen fajunk egészség-ét lihajt
juk ~7olg:ilni. Ez is egy k<'lzegészségügyi preventi\· szol~álat. ~mel!,·ei 

azt akar.iuk dt?mi, hogy a házasulandó felek ti~zta l~lekh·l és telj1~s 
r'\!;.~n:P•:~e! keljenek egyh~. 

Célunk egy jobb és eg;,szségeseLh nemzedék megtet emtése, mert 

nem tűrhető. hogy az át tatlanok egykor apjuk bŰnének l1él vr>gf.t 

legyenek kénytelenek magukon hordani. Tehát ha semmi m.;sért. ú~v 
elekért az ártatlanokért kell síkra !tzállani, hogy e:r.f'k a jövöben ;ir1at

lanul ne bűnhődjenek api\1k hiíneiért. Ezt megtenni pedig rlemi kö~e
l'es~ége a mindenkori élé> társadalomnak. különösen akkot·, ha a tilt~r~
'dalmi szervezkedés is segédk~zet nyujt. 

Tartsa szem előtt mi!tdenki. hogy a házasságát egészségesen kns~(' 
meg és ha már a születési arányszám csökkent is. a meglévő és a jö,oií 

nemzedék legyen életképes és egészséges, mert ez a fajszaporulat ~zem. 
pontjából, mint igen fontos tényező szerepel a nemzet tárAAdftlmáhan. 
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M~uHl(Js:Íg a szül~~-:ek c!;i'•kkt·nf.s(·l nrmc·mk az :lll~tnJóan hangoztatott 
mwle11t !·w',l;!sm,)dl,an, a gazdas:!gi vis1onyokban k<"ll kf"rf"sni. hanf"rn nzt 
a l,;í7as!'!tg f'li::tti tan;Í(~~ad:ís néikülöz~s~nek is kf"ll tulajdonítani. Mf"rt nt-m 
kis küzt- nm ahhoz, hogy a szülések anínyszáma csükken, mivd nagyon 
!>ok~7or a t<.miÍCsadás uélkül f4gyhekelt házasfeleknek a házasságba ma
gukka l . hololt betegsége még a terméken yités lehetőség ét is kizárja. 

Es ha most visszapillantunk az elmondottakra és azokat magun
ké,·.í tudjuk leuni. akkor már ahhoz a ponthoz jutunk, hogy minden 
foviíhbi gondolkodás nélkül állitsuk fel a házas~ág előtti tanácsadás 
intézményét. ah?vá a házasulandt1 teljes bizalommal és diszkréció mellett 
tud fordúlni. Es ha hozzá is tesszük azt, hogy ezzel százszázalék
ban nem oldottuk meg a családvédelmet, akkor is elértünk annyit, hogy 
a családot nagyrészben meg tudjuk védeni az esetleges nem várt meg
lepetésektől és a családi kötelékek meglazulásától, ami pedig úgy egy
házi. mint. társadalmi, valamint nemzetvédelmi szempontból megbecsül
hetetlen. Es ha ez így van, akkor csak ilyen' értelemben és körűlmé

nyek mellett tudjuk felépíteni szomorú hazánk testben és lélekben 
egészséges t<írsadalmát a jövendő nagy Magyarország számára. 

Vr. Okolicsányi .._'Béla 

Összetartás. 

A Katolikus T udósitó vezércikkeiben gyakran olvastam felhivást a 
katolikus összefogásra. Helyesen ! Nincs nagyobb szükségesség a kato
likus szervezkedésnél. A kor szelleme követeli parancsolólag. A szer
vezkedés korszakát éljük. mindenki szervezkedik s ha nem akarunk ki
szolgáltatottak, elnyomottak lenni, ha nem akarunk a spanyolok, oroszok 
sorsára jutni, mi sem maradhatunk el. A boldogult W ol/ Károly mon
dc,tta egyszer. hogy Kriszlu.s /örvényén járni: kenyeret, rendet, életet 

jelent. 

Lélektanilag at. a helyzet. hogy a szervezkedés előnyét először a 
kisebbség érti meg és használja ki. A többség rendesen biztos a maga 
poziciój:íban s c:;ak akkor veszi észre helyzete rosszra fordulását, amikor 
e~yes csoportok. szen·ezett társaságok, esetleg osztályok fölibe kerültek 
s a hatalom Lírtokában uralkodnak rajta. Ez a mi esetünk is. Amikor 
még nem éreztük a hőrünkön egy nem is oszt~lyuralom, hanem egy 
szen·ezett csapat terrorizmusát, még nyugodtak lehettünk, de a saját ká· 
ru nkon tanulhattunk már. Tehát most is, amikor ismét erősen érezzük a 
szociális é:; egyéb igazságtalanságokat. ha élni akarunk. szervezkednünk 
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il y en tárgyaláson sok mindenről esik s1.Ó, főképen vagyoni helyzetrő l. 
csak az egészségről nem. Márpedig ez volna az első kelléke a házasság 
elötti megbeszélésnek. mert enn-ek elmulasztása már nem egyszer sok 
~ázas életet tett boldogtalanná. 

Nagyon jól tudjuk. hog)· vannak, akik saját hibájuk folytán. de 
·.annak. akik hibájukon kivül állr) okolmái fogva nem részesülhettek a 
~zassá~~ elötti tanácsadásban. Nem egyszer előfordult. hogy ilyenek
n~( h:i:r~E~1etük íolyamán bekösz.öntött a lappangr;, vagy az eltitkolt 
icSr t~~ a'! ,..ddig uralkodó boldogságat felváltotta a házasfdek egymás 
ir:inti :--.u!;;-.>~ s;emrch<inyása. majdpedig közönyössége, mert meggyöz;:>d
t::-k arról. hegy " családba~ feliépi.) betegsé~et egyik. va~y másik fel 
~tc-zta m:Ig;iv<tl. 

EU>í·;. ;lul íven :>okszor az is. hov)· az an,_.a az () s1.ent hivat;Ís~\t 
~ n J 

}yt(·,ltw~. anvai öröméJnek néz elébe. sajnos azonban. annak ~yümölcs~t 

5•:'!hascm él \'t:zheti. mert időelőtt d vesztette az áhitattal \irt 
ma~zl!t('lt. 

S0b1o; m~·g láiJuL :wgy sui~·os betegségben sinylődik \a~~ az 
asszony, Va:JY ö férj n.nélkül, hogy ak<tr az. egyik vagy a másik tuda 
tában volna szomorú sorsának és betegségének. És igy toYáhb, még 
sz~mtalan példát tudnék felhozni. 

S mindezek nem fordúlnának eiéi, ha a há7asulilndók nrtgyrésze 
elsősorban nem a gazdagságot tartaná st.em előtt. hanem az e~észségét. 
lVlert minek a gazdagság, ha nincsen egészség. 

Ha egyszer úgy adódik, hogy városunkban is be tudjuk majd ál
litani a házasság eWtti tan<ioadó intézményt. fogadják azt szereteHei i:·; 
lelkesedéssel. mert azzal i~ tisztán és nemesen fajunk egészség~t óhajt
juk Pclg:Hni. Ez is egy h~zegészségügyi preventi,- szolgálat. ~meliyel 
azt akarjuk ~lémi. hogy a házasulandó felek tiszta lélekkel és telj~s 
r·~~~n:~~~~c! keljenek egyb~. 

Célunk egy jobb és egészségesebh nt>mzedék megteremtésc, mert 
nem tűrhető, hogy az ártatlanok e~ykor apjuk bűnének btqy<"grt 
legyenek kénytelenek magukon hordani. Tehát ha semmi míÍsért. úgv 
etekért az ártatlanokért kell síkra szállani, hogy elf' k a jövőben ár1at
lanul ne bűnhődjenek ap;\1k bűneiért. Ezt megtenni ped-ig demi knte
lés~ége a mindenkori élő társadalomnak. különösen akko,·, ha a tcír,;~
'dalmi ~zervezkedés is segédkezet nyu~-. 

Tartsa szem előtt mindenki. hogy a házasságát egészségesen köss<~ 
meg és ha már a születési arányszám csökkent is. a meglévő és a jö,·ő 
nemzedék legyen életképes és egészséges, mert ez a fajszaporulat ~zem
pontjából, mint igen fontos tényező szerepel a nem1.et társadftlmáhan. 
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Manaps:Íg a szü];!lek csi'tkkt"nf.st'·t nrm<.:<::ak az :lllanJóan hangoztatott 

nwdem slc',I;Jsm,}dl,an, a ~azdasá~i visJ.onyokban k~ll krr~sni, hanern nzt 
a l,:\7as!-ltlg f'li:;uj tan;ÍC!iad:ís né-lkt:alö7.~s~nek is kf'll tulajdonítani. Mf"rt nt-m 
kis közt- \'an ahhoz, hogy a szülések anínyszáma csükken, mivel nagyon 
soks1or a lanácsadás nélkül ~gyhekelt házasfeleknek a házasságba ma
~ukkal, ho1ott betegsége még a termékenyítés lehetőségél is kizárja. 

E11 ha most visszapillantunk az elmondottakra és azokat ma~un
kévá ludjuk tenni. akkor már ahhoz a ponthoz jutunk, ho~y minden 
fováhbi gondolkodás nélkül állitsuk fel a házas~ág előtti tanácsadás 
intézményét, ahová a házasulandc.) teljes biz.alommal és diszkréció mellett 
tud fordúlni. És ha hozzá is tesszük azt, hogy ezzel százszázalék
ban nem oldottuk meg a családvédelmet, akkor is elértünk annyit, hogy 
a családot nagyrészben meg tudjuk védeni az esetleges nem várt meg~ 
lepetésektől és a családi kötelékek meglazulásától, ami pedig úgy egy
házi, mint, társadalmi, valamint nemzetvédelmi szempontból megbecsül
hetetlen. Es ha ez így van, akkor csak ilyen' értelemben és körülmé
nyek mellett tudjuk felépíteni szom01·ú hazánk testben és lélekben 
egészséges társadalmát a jövendő nagy Magyarország számára. 

Vr. Dk.olicsányi [!Jé/a 

Összetartás. 

A Katolikus T udósitó vezércikkeiben gyakran olvastam felhivást a 
katolikus összefogásra. Helyesen ! Nincs nagyobb szükségesség a kato
likus szervezkedésnél. A kor szelleme követeli parancsolólag. A szer
yezkedés korszakát éljük, mindenki szervezkedik s ha nem akarunk ki~ 
szolgáltatottak, elnyomottak lenni, ha nem akarunk a spanyolok, oroszok 
sorsára jutni, mi sem maradhatunk el. A boldogult W ol/ Károly mon~ 
dotta egyszer, hogy Kriszlus /örvényén járni: kenyeret, rendet, életet 

ic lent. 
Lélektanilag az a helyzet, hogy a szervezkedés előnyét először a 

kisebbség érti meg és használja ki. A többség rendesen biztos a maga 
pozíciójában s cJak akkor veszi észre helyzete rosszra fordulását, amikor 
e~yes csoportok. szervezett társaságok, esetleg osztályok fölibe kerültek 
s a hatalom birtokában uralkodnak rajta. Ez a mi esetünk is. Amikor 
még nem éreztük a bőrünkön egy nem is oszt~lyuralom, hanem egy 
szervezett csapat terrorizmusát, még nyugodtak lehettünk, de a saját ká .. 
ru nkon tanulhattunk már. T e hát most is, amikor ismét erősen érezzük a 
szociális és egyéb igazságtalanságokRt, ha élni akarunk. s1.ervezkednünk 
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kell. Számunkra, katolikusok számára eddiR mindig találtak ki jelszót, 

mely idc6«~n érdekek szolgálatáLan volt. Ismerjük JJH'~ már e~ys.zer a 

saját érdekeinket, tegyünk valamit a magunk érdekében isi Hiszen ka

tolikusok, vagyis e~yetemesek vagyunk, igat.scígsJ.eretetünk biztosítja min

denki számára az életet. 
A1. a kérdés azonban, mi legyen a zászlón, melyet szervezkedé

sünk élén hordunk, mi legyen a gondolat, mely összefo~hat bennünket 

egymás sérelme nélkül. 
Egészen természetes most a társadalomnak osztályokba töml'"•rülése. 

Iparosok, gazdák, kereskedők, hivatalnokok csoportosulnak a ~aj;il érde

keik szerint. De itt fellép aztán a társadalom tagoZt1dáséinak, széksésé-

. nek a veszedelme. A gazdák az alacsony borárakat szidják, az iparo

sok a nyersanyagok árának az emelkedését panaszolják, a kereskedők az 

üzlettelenség miatt sírnak, a tisztviselők a fizetésemelésben reményked

nek, közben szidják mindnyájan a kartelleket. amelyek ellen tehetetle
nek. Mindenk.i a maga ,bajával van el/oglaft,a s nem törődik a többi 
osztályéva l. 

Ezen a bajon segíthetne egy egységesebb tömörülés. 

jöjjünk egymáshoz közelebb, ismerjük meg egymás bajait s akkor 

kevesebb ·lesz köztünk a meg nem értés, a harc, több a szeretet és a 
segitség. 

Mert amikor a világ katolikusai Budapestre gyülnek össze, hogy 
hódoljanak az Oltáriszentségnek, a benne rejlő Krisztus Királynak. ff'

g_LJük meg a mi szer:Jezkedésünk l~irá/yának i.-; a= (;, )ézu.-. Kri.~::
tust, fogadjuk el az Ö törvénycit magunkra kötelezőknek. A szerdet 

vallásának, a7. igals<Íg törvényének az utján mindnyájan találko1unk. 
Krisztus előtt nincs Úr. nincs szolga, nincsenek társadalmi osztáhok. 
csak" lélek van, csak ember van. Ö az Út, igazság és az élet ! . 

Ha benne hiszünk és egymás iránt szeretettel leszünk, csak akkor 
tudunk egymásra találni. Ha lefékezzük emberi önzésünket, mindjárt 

felismerjük a más baját s ezen az Úton a mai nagy gazdasági f.s szo

ciális veszedelmet is elkerülhetjük. Kétségtelen, hogy ma a ~átétn ma

teriális oldalról. a gazdasági oldalról ostromolja az Egyházat. d<'" Krisz

tust követve gazdasági és szociális téren is visszaverhetjük a támadást. 
Tudjuk, Krisztus Urunk megmondotta. hogy az Egyház diadalmaskodni 

fog, csak az a kérdés, e diadalban mellette, vagy a legyőzöttek kilzött. 
ellene leszünk-e ? 

Szervezkedjünk tehát s talán leghelyesebben az egyházközségek 
lehetnének e szervezkedés kiinduló pontjai. Ha ott a hitéletet erősitjük, 
ha az egyházközségi gyűlésekbe több életet ,·iszlink. akkor a legfonto
sabb lép6st már megtettiik. Still~r K á/mán. 



__ • -·------__ C!f.angyö•1 K.atollku_:t __ t_u_d_ó_•_•i_ő_. --·-----~ 

Patrona Hungariae· szobra. 

1\ kékesi IV1adonna-~zohor és a kék~gj kilát() fOgybekapcsolása 

\agy a két mü külün--külün vaJ(, elhelyt"L.é~c ujabb időben erősen fog

léllkoztalj~, i\ gyön~yösi katolikus kö1.vél~ményt. Előbb, mint ismeretes, 

az az elgondolás volt uralkodó, hogy a szobrot a kilátó tetején kell el

hel yez ni s időnkint a lehető legerősebb fényhatásnak alávetni : akik ezt 

a tervet pártolták, abban a hitben voltak, hogy a megvilágitott Madonna 

abkj;,ít 1<\tni fogják a megszállt területen levő testvéreink is és hitet és vi

gasztalást meritenek belőle. Ámde egy 4 5 méter magas szobor alak

ját nem lehet abból a távolságból kivenni sőt az mint fénypont sem 

jut el odáig. Maradna a közelvidékre való hatás. Ám a torony óriási 

tömegéhez képest elvész a nagy magasságban elhelyezett szobor tömege, 

illetve csak ugy fog hatni, mint a torony tetejére helyezett disz, s mi 

iganín nem !Vladonnával diszitett toronyra gondolunk. A torony bár

mely részébe helyezzék azonban el a szoboralakot, még mindig meg

marad az a kifogás, hogy a torony látogatottsága, a használatával járó 

le1mészetszt>rü zaj, jókedv, élénkség nem alkalmas lelki elmélyülés ki

váltására. A kérdésnek ezzel az oldalával már pro és contra sokat fog
lalkoztak s a magam részéről a kifogásokat nem azért tárom fel, mintha 
ene l a kérdést a magam részéről el akarnám dönteni (ez nem laikusoknak 

a1. elbírálása alá tartozó kérdés), hanem azért, hogy ezzel kiemeljem a 

kevésbbé ismert másik oldal, a különválasztás hiveinek az elgondolását. 

Ha a szohrot mint látványosságot akarjuk a Mátrát látogatók elé 

t.irni, ugy kéts~~gtelenül az az előnyösebb, ha oda teszik a forgalom 

kellős közepébe. Igaz. hogy ez a belső elmélyülés rovására megy, de 
ez nem jelent sokat, ha nem is ez a cél. Ha azonban a kérdés belső 

lelki részét nézzük, akkor az ügy egészen más megvilágításban 

fog állni. 
A Patrona Hungariae katolikus ember szemében nem történelmi 

alak, aki volt és elmult, mint annyi más, ami emberi, hanem az élő, 
eleven valóság, ma ~s rnindenkoron leghatalma~abb pártfogója földön 

tévelygő gyermekeinek égi Fia előtt; a magyar katolikus szemében pe

dig a szentistváni Madonna nem csupán történelmi kötelék, mellyel 

szent István az ő országát a kereszténységbe besorozta, nekünk ő a 
Patrona, a V édőasszony. akire a szent király rá bizta országát s népét 

s aki a mi ~zent hitünk szerint őrködik Magyarországon s rajtunk, ma

gyarokon, az idők végezetéig. 
És vannak sokan. akik ezt a gondolatot akarják kifejezésre jut

tatni : akik azt akarják, hogy amikor az ő szobra előtt, az ő szobránál 
lf"véi oltár t-lőtt térdf"lnf"k. ne lt>gyen más kö7.öttlik és a Mindenekfelett~ 
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való között, csak Ö : a V édőasSl.ony, a leghatalmasabb közvetítő : akik ,, ,, ,, 
azt akarják, hogy ami út az O szobrához, az O oltárához vezet, az O 
útja legyen, ne vidám szórakozók utja, hogy ezen az úton halkuljon el 
a hang s emelkedjék Istenhez a lélek : akik azt akarják, hogy a Ma
donna szobra a köznapi élettől, a köznapi élet profán lármájától minél 
távolabb álljon az erdő felséges csendjében s hogy ha már az Ö ut
ján énekhang csendül. az csak jámbor zarándokok, ájtatos hívek zso
lozsmája legyen, nem pedig jókedvü kirándulók gondtalan dala. Ezek 
a fanatikusok nem biráló tekinteteket s nem elragadtatott kritikát vár
nak az előkelő látogatótól, hanem azt, hogy úr és szolga, gazdag és 

" szegény alázatos szivvel járjon az O utján és úgy vélik, hogy a szo-
bor nem akkor lesz tökéletes, ha kivivja a müértők dicséretét, hanem 
akkor, ha levételi velük a kalapol és keresztet vettet velük. 

Ugy véltem, ezt az álláspontot is ismerni kell. 

Dr. Náray [Béla 

Levél a T udósitó Ft. Szerkesztőjéhez. 
A nemesen érző emberi szívnek legszentebb érzülete a 

kegyelet, a megemlékezés és a hála. Kedves kis lapunk, a Gyöngyösi Kat. 
T udósitó létesülésének első percétől hi ve ennek. Ez bátorit engem 
szerény inditványom megtételére, amely a vérzivataros háboru hősi ál-, 
dozatainak emlékezetben tartására vonatkozzék. Ugy külföldön, mint e 
szegény megcsonkitott Hazánkban a jólelkü emberek arra törekedtek, 
hogy községük hősi halottainak nevét megörökítsék s így őket példa-
képül állítsák az utódoknak. Gyöngyösön is tettek ezen ügyben valamit. 
A gimnázium előcsarnokában az öröklámpa alatt vannak felsorolva a 
diákhősök nevei. Az izraelita templom portáléjában olvashatók a Ha
záért elhaltak nevei. 

Gyöngyös nagyon kivette részét a Haza oltárára hullott hősi vér
áldozatból. Még százak vannak, kik ismeretlen földön nyugosznak. Ne_ 
vük már majdnem az enyészeté. Ne engedjük e dicső neveket elfe
ledni. Csináljuk meg a hősök csarnokát. 

Erre, más helyek példáját követve, legalkalmasabbnak kinátkozik 
szt. Bertalan templomunk két oldali mellékbejárati előcsarnoka. Födjük 
be az oldalfalakat 25 x 15 cm. márvány lapokkaL Véssük ezekre hősi 
halottunk nevét születési és hősi halálának évét aranyos betűkkel. Igy 
emlékezzünk és imídságunkkal tegyük nevüket halhatatlanná. 

Az érdeklődöknek szivesen ma~yarázatot ad Fehér Ferenc és 
Hablicsek jóu.ef. G. P. 
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: Stáció. 

Kedves katolikus Testvérem, aki a gyöngyösi T udósitónak hűsé
ges és buzgó olvasója vagy, bizonyára olvastad kedves lapunkból azt, 
hogy másvallású emberek megbotránkoztak Kálváriáok stáció képeinek 
művészietlen voltán. 

Valljuk be, igazuk van nekik. 
Ezért Kálváriáok stációit a jelenkor ~övett->lményeinek megfelelően 

kell átalakítani. Kettős jubileumi szentévünknek. semmi sem lehet ma
radandóbb emléke, mint stációképeink megujitá:;a. 

Ehhez mct;értö szivre és segitő kézre van szubégi.ink ! 
lsten igaz imádása, dicsőítése, a Nemzetnek Hozzá . Yaló visszaté

rése hozhatja meg leghamarabb feltámadásunkat ! 
Stáció képeink megujitása érdekében már lépéseket tettünk. Leg

kedvezöbb árajánlatot a pécsi Zsolnay cég adott. Keményen égetett 
fagyálló pyrogramit anyagból egy-egy stáció-képet több színben majo
lizálva hajland<> 90 P -éti szállítani. 

Kérjük, ha Isten végtelen jóságából képes egyedűl egy stáció 
kép készilletésére úgy sziveskedjék egyet jegyeztetni. 

Ha pedig egyedül nem, úgy egyesült erővel ! Kérjük az egyesü
leteket, tegyék magukévá szép terveinket és segitsenek annak megvaló
sitására. 

Bízunk katolikus testvéreink megértésében, nemesen érző szivé
ben, hogy kettős jubileumunk emlékének méltó megünneplésére kezet 
kézbe téve megvalósíthatjuk tervünket. 

Gyöngyös, 1938. Szent István évében. 
Őszinte katolikus üdvözlettel 

Kra/lsik jános 
áll. tanító 

Guba 'Pál 
pi~rista, aranymisés áldozópap, 

a Kálvária gondnoka. 

Igaza van?? 

28. A csoda kegyence. Mig csodát nem látok, nem hiszek. Igaza 
van. Kifogás az akad Önnél számtalan, de csak egy szemernyi hit is, 
még csodaképen sem. A komoly hitélet nem hajhás'- csodát. A hitélet 
mindennapi kenyér, a csoda pedig kalács: ritkábban nyerjük. Va~y 
talán szent Ön, hogy élete jutalmául csodát mutasson aL Ur? ... .Jr), 
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ha annyira aspirál a csodákra, megkérnők, hogy választaná Jónás cso

dáját: megismételné, mint új J.ónás. 
29. Kiadó lelkek. Nem jó az ördögöt a falra festeni. Igaza van ! 

Hát még lakást adni. 
30. 'Vau-vau. Ma már nem divat a sok gyermek. Igaza van. A 

gyerek nem )) divat« hanem gyümölcs. A gyümölcs érkezésé\ lsten te
remtő terve szerint örömmel várjuk. Csak a kis kutyus ) divat« és pedig 

rossz divat. 
31. Strucc. Nekem ugyan hiába prédikálnak. Igaza van, 

akarja, hogy az ördög haszna ne maradjon el. Válasszon, ki 
kettőjük közül a nyertes. 

ha azt 
legyen 

32 . .JI hasvénts. A Messiás még nem jött el. Igaza van: itélni 
még nem, de megváltani igen ! Persze, hogy sok dolog nem jön el az 
élethen (eszme.' erény, erkölcs. hit), ha nem akarJuk várni és érde
keinknek, önzésünkóek nem felelnek meg. 

33 .. ~ . szava. A papok nem dolgoznak. Igaza van, ha Ön a lel
két vörös kötésben tartja, hogy senki hozzá ne férjen. Nem dol~olhat a 
fejsze azon a fán, amit a szú megőrölt. 

34. S::oci. Ki nem állhatom a papokat. Igaza van: bűnös élete 
óta. Ezt tanult::~ a gyülölet atyjától: az ördögtől. 

35. Femini.~fa. A nő nem lehet továbh rabszolgája a f(·rfinek. 
l~aza van, dc még igér~abban tartja ezt a felfogást a mi evan~~éliumi 
sLabadságunk és jó magyar szavunk, az hogy: .fr. l cs ég. 

36. Konok. Nincs mit gyónnom. Igaza van ! Vajjon cscc.sem(i ·(', 
akinek nincs még. vagv félkegyelmű-e, akinek nincs már hűne ? 

37. Kát,éházi Apor. Unalmas lehet a mennymsz<ig. l~ala 
Yan ! Akinek az élete csupa unalmas tétlenség, irtcilá" a termé!;zetfe
lettitöl, az a mennyor57..ágra is ásitva gondol. No, majcJ t•lüzi unal
mát a pokol ! A mennyországról pedig azt irja 5Zent Pál: ,, ... szem 
nem látta, fül nem hallotta, sem az ember szivéhe föl nem hatott. mit 
lsten aloknak készitett, ki~ Őt szeretik. « f~s eLek az izgatóan érdekes 
szavak unalmas mennyor~1:i.~ot 5ejtetnének ? 

3H. Vonag/r). A l.Ínc mo!.dulatmüvészd. Igaza van: sokszor a 
lllt're!dek ,,zélé11. 

; . 
39. O! En nem tudnk me~bocsájtani. l~ala van: nem akar! 
40. ,\-fis.'IJ:: Cn·p df' Chine. A ho~sz.u ruha egészségtelen. Igazi\ 

vun: talán éP. csak Ünn~ nél\·e. Dc az bizonyos, hog~· a rövid ru ha 
me~ 'l egészségtelen'' a 1<\•·sadalomra. 

41. 1-/npp ! A br~csiil<·tb(;J nP.m 
nino, va~y csak /,~,.,,('· . ., van beWic::. 

lehet rnc~élna, l '-!ala van. ha 
J J,. :fJf'mÓI l· rrenc 
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Hitéleti tájékoztató. 
Március hó. 

Szent Bertalan plébánia. 
l. Kedd. D. u. 4 órakor szentbeszéd, majd a szentségimádást 

befejező körmenet. 

2. Hamvazószerda. 8 Órakor hamuszentelés, szentmise és hamvaz
kodás. 9 Órakor diákmise. Hamvazószerda szigm·ú böjt. 

4. Első péntek. Előző csütörtök d. u. 2 7 óráig gyóntatás a 

Szent Bertalan templomban. Egész nap szentségimádás a Menház ká
polnájában. 

6. Első vasárnap. 9 órakor ünnepélyes szentmise. D. u. 3 Órakor 
ragyböjti szentbeszéd, utána Jézus Szíve ájtatosság. A nagyböjti szent
beszéd miatt az esti 6 Órai ájtatosságot d. u. 3 órakor tartjuk. 

15. K~dd. Nemzeti ünnep. 9 órakor sz~ntmise hazánk sorsának 
jobbraford ú l ás áé rt. 

19. Szombat. Szent József ünnepe. Nyolcada alatt a 6 órai szent
miSe után Sze nt József tiszteletére litánia. 

25. Péntek. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szokott ün
nept rend. 

A Kál \'ária-templomban nagyböjt minden napján nagykeddig 

J,ezárólag délután 5 órakor litánia Jézus kínszenvedéséről. 
Nagyböjt minden vasárnapján délután 3 ,)rakor a Szent Bertalan 

főtemplomban nagyböjti szentbeszéd. 

Március 9 .. ll .. 12. kántorböjti napok. 

Szent Fe renerendi plébánia. 

2. Hamvazó szerda. Reggel 6 órától hamvazás. A hamvazkodás 

a biínbánatot és elmúlást juttatja eszünkbe. Szigorú böjti nap. 
4. Péntek. A hónap első péntekje. Reggel 6 órakor nagymise 

Oltáriszentség kitételleL Jézus Szíve litánia a fölajánló imával, utána 

Szentségimádás H óráig. A Jézus Szíve Társulat szentmiséje reggel 6 
órakor a Szent Szív oltáránáL D. u. 3 órakor nagyböjti szentbeszéd és 

litánia. 
ú. Na~ybőjt első vasá.J·napja. Egész nap Szentségimádás. Reggel 

f>-tól 5zentmisék óránkint lesznek. A szentkeresztúti ájtatosság elmarad. 
D. u. 3 órakor a Rózsafüzér Társulat imaórája, sorsolása a következő 
va~<lmap l~sz. Este 6 Órakor szentbeszéd lesz litánia, jó idő esetén 

h,nm·rwt, majd S/C'Ilhlt~~hetétt~l. E nap folyam·in ~yüjtf.s a ft•n·nct>s mis7-
~liók ~ja v&ira. 
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7. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációja hitbuzgalmi gyű

lést tart a rendház oratóriumában. 
9, ll, 12, szerda, péntek, szombat tavaszi kántorbőjt napjai. 

Péntek kivételével a húseledel élvezése meg van engedve, de csak egyszeri 
jóllakással. Egyébként nagybőjt folyamán ugyanez a böjti előirás min
den hétköznapra. V a sárnap böjt soha sincs. 

13. Vasárnap. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Társulat élő tag
jaiért szentmise. D. u. fél 2 órakor szentkeresztúti ájtatosság, litánia, 
utána a Rózsafűzér Társulat sorsolása. 

14. Hétfő. Reggel 6 órakor a Rózsafiízér Társulat megholt tag
jaiért szentmise a Fájdalmas Sz űz oltáráná l. 

15. Kedd. Nemzeti ünnep. 8 Órakor ünnepi nagymise hazánk 
sorsának jobbrafordú Jásáért. 

18. Péntek. D. u. 3 órakor nagybőjti szentbeszéd, litánia. 
19. Szombat. Reggel 6 órakor ünnepélyes na~ynusc lit<íniá\'al 

Szent József tiszteletére. 
20. Vasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences lll. Rend szentmi

séje az élő tagokért. D. u. fél 2 órakor szent keresztúti ájtatosság, litá
ma, majd a Ferences III. Rend havi ~yűlése. 

21. Hétfő. Reggel 6 órakor szentmise a Ferences III. Rend 
megholtjaiért Sze nt Ferenc oltáráná l. 

25. Péntek. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. D. u. ~ Óra

kor nagyböjti szentbeszéd, litánia. Délelőtt a szokott ünnepi rend. 
27. Vasárnap. D. u. fél 2 órakor szent kereszttili ájtatosság li

tániával. 

28. Hétfő. Kapisztrán Sz.ent János, rendtartományunk égi párt
fogójá,nak ünnepe," melyet mindig kellő áhitattal ünnepdünk rendházunk
ban. Epen ezért reggel 6 órakor ünnepélyes na~ymise lesz. a ferences te
ológusai nk énekkarának közreműködésével. 

Felhívás. A nagybőjti szent idő, léYén a komoly rnag<ibaszá-
lás ideje · -· legmegfelelőbb a lelki megújúlásra. Ennek eli.iseQítésére 
szolgálnak a szent lelkigyakorlatok, melyeket ezidén is megtartu~k. A 
nők részére április S-6-7 -én esténkint fél 7 Órakor lesznek'· külön el
mélkedések. Fájdalmas Pénteken reggel 6 Órakor közös szentáldozással
fejezödnek be a lelki megújúlás napjai, melyekre minden igaz család
anyát, 18 éven felüli nőt szeretettel hívunk és várunk. A férfiak lelki
gyakorlata a nagyhét három első estéjén lesz, amelyről a jövő számban 
~z61unk. 
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A gyöngyöspüspökii Szent János templomban. 

2. Hamvazó szerdán 8 órakor hamuszentelés, hamvazás majd 
szentmise. 

6. Yascirnap. Röjt első vasárnapja. Az alsóvárosi plebánia temp
lomban léJrtand<l Szentségimádás miatt csak reg~el 7 órakor lesz szent-· 

.. 
mtse. 

A J 3-,20~,27 -i vasárnapokon és 25:.én Gyümölcsoltó Boldogasszon·y 
ünnepén d. e. 9 órakor szentbeszéd, majd nagymise. 

Minden szombaton d. u. 3 órakor litánia Jézus szenvedéséről, 
C~yümölc!ioltó Boldo~asszony vigiliáján Lorettói litánia, a~ ·üntlepén pe

dig elmat·ad a litánia az Alsóvárosi templomban tartandó szentbeszéd 
miatt .. 

A ,·asárnap d.u-i litániák a Szf'nt Bertalan templomhan tartandó 
s:~.t~ntbeslédek miatt elmaradnak. 

HIREK. 
Karitász teadélután. Az Egyesület február 13-án (vasárnap) 

délután ) órakor rendezte meg szokásos havi teadélutánját a .Kulturhatz 

nagytermében. A teadélutánnal kapcsolatban Páli (/gula gimn. tanár 
Munkácsy Mihályról tartott előadást vetitett képekkel kisérve. 40 gyö

nyörű kivitelü képen szemlélhették a hallgatók a világhirü mester hal

hatatlan alkotásait. Az előadáson szokatlanul sokan vettek részt, am1 

az Egyesületnek szép jövedelmet jelentett. 

Február 20-án (vasárnap) délután 5 órakor a gimnázium rajz

termében szabad liceumi előadás keretében dr. Csengő ·Nándor gimná-

7.iumi igazgató bevezető beszédében méltatta az 1938. év nagy je

lentőségét. amikor is az eucharisztikus kongresszus nemzetünk életében 
sorsfordulatot jelent s Szent István halálának 900 éves évfordúlója me

mentc> ana. lwgy a megpróbáltatásokkal sujtott nemzet visszatérjen a 
s?.entistváni eszményekhez. 1\1/c,gnin .f/dorján prépost, plébános az 

Eucharisztia szellemét méltatva szabad előadásában, megrajzolta a hall
gatók előtt az ~ucharisztikus kongresszusok keletkezését, történeti fejlő

dését s a hall~atókat kérte, ho~y lelkileg készüljenek elő Krisztus Ki
rály fogadására. 'Páli G.r.Jula gimnáziumi tanár Szent István király
ról tartotta me~ előadását, 20 vetitett kép kiséretében, méltatva a leg-

na~yo~b magyar király alkotás~it, _amelyek~t évszá~a~ok. ~iha!os . küz
rlelmeJ sem tudtak megdöntem, tsmertetve egyhazt mtezmenyett -e ,_. 
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korszellemet, amely az alakuló keresztény magyarságot ~örülvette, le
vonva a végaó konzekvenciákat: mi a szentistváni kultúra, politikai 
gondolatvilág és célkitűzés ? 

A gyöngyösi Oltáregylet köszönetet mond mindazoknak a JÓ
szivű tagoknak, akik szivesek voltak hozzájárúini az Eucharisztikus év 
alkalmából megrendelt áldoztató kehely költségeihez. A kehely az Eucha
ri.sztikus Kongresszus befejezése után a helybeli gimnáziumi Szent 

Erzsébet templomnak. lesz felajánlva. 
Ozv. Mohácsy Lajosné clnö/enő. 

·A GyöngyÖli Kat. Énekkar a Királydíjra megy. A székes
fehérvári . Szent István ünnepségekkel kapcsolatban junius 26-án országos , 
dalosversenyt rendeznek. amelyen a Gyöng)é1si Kat. Enekkar a vegyes-
kari csoportban a Királydíjért indul. lsmel't dolog. hogy ez a .legmaga
sabb dij, me ly a ,. Koszorús Dalkcar '' elnevezégre jogosít •. Eddig 
tudomásunk sz.erint · ·- a vegyeskari csoportban egyetlen egy koszorús 
dalkör van. A Kat. Énekkamak a v~rsenyen az. ország legjobbjaival 
kell majd megbirkóznia. A Főegyhá7.i Énekkar is résztvesz ezen a ver
senyen. 

{!Joldogult jó feleséMern rs szerelett édesanyánk elhúnyta 
allealmából a hozzánk i11léze!í jó/esi) részr-étnyi/atl~ozatokért há
lás k,nszönetünket ez li l on fejezzük /.:i. 

Schiilzl~r. Kooesy és Szabó owlád. 

A Felsóvárosi Ifj. Egyesület az P.lmult Yasámap (f. hó 13-án) 
kulturdélutánt tartott. Ismeretterjesztő előaJá~t Mörk Győző polg isk. 
tanár tartott "Amit a légvédelemről tudni kell .. eimen. Jól sikerült elő
adása aktualitásánál fogva is igen lekötöttP. hallgatóságát. Kisérő mű
sorszámként a Föegyházi Énekkar vegye~ kara igen szép ös!lzhan~ban 
adott elő pár énekszámot Pátz.ay János karna~v ~·ezénvlést'·vel. A lel
ket vidító énekeket nagy tapssal jutalmazta . -a köz<;nséP,. i'vlajd két 
~gyfelvonásos és egy duett táncszám következett szintén a Föegyházi 
Enekkar tagjainak előadásában igen nagy sikerrel. 

Farsang vasárnap, hétfőn, kedden a szentsé~imádási S/entbe
szédeket Benesk ó Andor.,. gyöngyösoroszi le l kés1. tat t ja. 

Új oltáregyleti l<1guk a S1.ent Br•rtalan plt-l,;íni•in 
re•tr-ében és a csupor1vczetőknél jelentkezzenek: 

\il\!\' a ~t'k . ' . 



....... ._~-~.,. ................ Oyön~yösi Katoliku& Tudósiló 
~--· .... a .. a 

13 

Az Emericana Gy6ngyösi Conventje febr. 15-iki gyülélén 
Silkey Fer~nc székesfehérvári esperes-plébános, a neves kat. iró, szer
kesllő tartoU nevezetes előadást. Kiemelte a hitoktatás iskolai kötelezö 
voltának rendkívüli fontosságát. Amerikában nincs kötelezéS iskolai hit
oktatás s emiatt minden 17. ember börtönviselt. Saját élettapasztalatai~ 
ból számos példát hozott fel a liberális korszak rövidlátó, vallásgyön
gítő irányzatáróL A mai nagy válságon a nemzetet a legaktívebb val
lásosság segítheti keresztűl. Az egész termet megtöltö intelligens közön
ség lelkes tapssal köszönte meg az előadónak az élvezetes előadást. A 

gyűlésen szó volt az Emericánának Budapesten építendő nagy menza 
épületéről s a vállalkozás anyagi támogatásáról. 

Kis Szilágyi József és Csépany Terézia 50 éves awn.lJ

mcnyegzös házassági évfordúlójukat febr. 20.án ünnepelték meg a Szent 
Bertaléln főtemplomban. Ulmanek Gyula ny. gimn. tanár áldotta me~ 
a boldo~ házaspárt és az egybe~yűlt nagy családot megható szavak ki
~éretébcn. A T udósitó szerkesztősége is szeretettel köszönti a boldog 

ünneplöket és számos boldog évet kíván ! 

Február 6-án a Katolikus Leányköti meglátogatta Szöke Emmi, 
a Katolikus Leányok Országos Szövetségének elnöknöje. Délelc'Stt az 
~~yesület ta~jai közös szentáldozá11on vettt·k részt, majd utána az El
nöknö intézett hoz1.ájuk meleghangtí, kedves szavakat. Igy a helybeli 
Kat. Leánykör is bekapcsolódott a KLOSZ országos szervezetébe. -és 
mint :u Actio Catholica egyik s1.en·e fog müködni Gyöngyösön. A 
délután folyamán kedve5, bensőséges müsonal egybekötött teadélutánt 
rendezt~k a tagok a Kat. Kulturház nagytermében, amelyen igen sok ér

deklődőt, ,·endéget k<:n>lönthettek. 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktárarnat ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 
asztalos meater butorrakt,ra - -

és temetkezési v'llalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 

Telefon: 330. Alapittatott 1867. 
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Július ... én a magyar szent évi ünnepségekkel kapcsolatban a 

S~ent jobhot városunkba is ünnepélyesen elhozzák, hogy a hívek áldó 

kegyelettel járólhassanak eléje. 

A eletici r. k. egyházközség febr. 13-án szépen sikerűlt dísz

~yülést tartott az eucharisztikus Ur jézus és Szent István első nagy ki
rályunk tiszteletére. Az iskolások által előadott énekszámok é!'. szavala
tok, amelyeknek betanitása és vezetése Bakos Aladár közs. tanító buz

góságát dicséri, nagyban hozzájárultak az ünnepség sikeréhez. Ki kell 
emelni Lukrits Károly esperes-plébános gondolatokban gazdag ünnepi 
beszédtt, amelyben frappánsan kifejtette az Euch. világkongresszusok 
demonstratív tüntető erejét szemben az istentelenek szervezkedéseivel. 

Az ünnepély keretében szépen átgondolt me~emlékezést tartott Szent 
István kirái'yról Koncz László főjegyző. egyh. községi viláRi elnök, 

rá~utatva. arra a meRcáfolhatatlan tényre. hogy Szcnt Istvánt az eu· 
c:hari~ztíkus jézus szolgálata vezette és tartott.:t me~ a szcntsé~ és a hal

hat~tlanság utján s telte nevét 900 év után JS áldottá. 

Az atkári háziipari tanfolyam február 13-án tartott zaroun
nepélyén 36 lábtörlő, 23 kézi kosár, 16 üve~befonás, 7 törülközőtartó 

3 cseréptartó, 2 kézimunkadoboz, egy kerti asztal került kiállitásra. 
A tanfolyam költségeihez dr. Dőry Gyula 15 P. Györffy Kálmán. 
Fáy Gyuláné 1 O l O P. Bicsánszky l\1ihály ) P. összeggel járult 

hozzá, amelyet nem mulasztunk el e helyen sem. hálás szivvel meg
köszönni. 

Vámosgyörkön egy nemesszívű elhúnyt hívő, juhász István a 
templom főoltára megújítására és az oltárkép megfestetésére 5000 pengőt 
adomán y o z ott vé~rende letileg. 

A T udósitó felülfizetőinek hálás köszönetünket 
fejezzük ki. 

15 P-t fizetett a Katolikus Legényegylet elnöksé!o(e. 1 P-t fizettek: 
özv. Hanisz Imréné, S1akkay Andor, Tóth Gyula. Vass Pál. on·. 

Völgyi Jánosné. Záhonyi Géza. 2 P-t özv. Barna Jenőné. Borhv Imre, 
Bujalka István, Bükki Matild. Cserta Jánosné. Érsek Gáborné,. Fehér 

Mikl6s, Galambos Sándor, Géczi Istvánné. Gliga László. Hidassy 

István, HortoJányi Sándor, Horváth István. Huszár Jáno~. .. Katries Já
nos, Király Alajos, Kopasz Jánosné, Kovács Antal. Ko\áts Gyula, 

Krak6czky János, Libi-Kh Jenő. Ludányi Béla, Luz Ignác, Martinecz 
Jenő (2.20), Mayer Gyula. fVIárin Valéria Intézet, Merényi G.yula. 
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Nagyfejű János, Pampuk Mihály. ülv. 

(2.20), Saier Györgyné. S:tala_v Ff'rctu: 
Tre~6 Béla, ·Vincze lVliháiy. 

Pogány Béláné, llic.hter jános 
(2. íO). Szalay józst"fné (l.20), 

(Folytatjuk.) 

Nagy azeretettel köszönt.iük uj előfizetőinket : Puruczki 
János, Eperjesi Ferenc, Szala i János. Varga Andoi·né, Takács. Imre. 
Erdős Lajos, vitéz Mátray István, Hékési Béla, Patócs Mihály, Verloe 
Ernőné, Tripsánszky Antal, Dénes Lá!!zló, Lakatos István, dr. Herédy 
D~zsö, Katona Ernő, dr. Borszéki Gé1a, dr. Markovich László, ~lim
gartner Franciska, Galasi JóLSefné, Kovács Lajos, F eh~r Dezső (Tápió-
szele), Ács János, Benesik András, Csépány József. (Folytatjuk) . . 

Szerkesztöi üzenetek. 
GY. J. Bajnak nem 

csak a rózsafüzérrel nyer. 
kor is. 

baj. ha ulyko1· · újjain végzi,,, de búcsút 
Kös7.önji.ik sorait készséggel felelünk m~s· 

K. E. ferences azerkesztő Pápa. Köszönöm a kedves ferences 
leveleket. Nagyon örülök a könyvsikcrnek. 

Kmoschek Elek ny. tanár, Gyöngyös. A gimn. kongreganisták
nak ajándékozott Magyar Kultúra évfolyamokat hálásan köazönjük. A 
fiúkkal együtt nagyra hacsüléssei gondolunk Tanár úrra! 

K. l. Gyöngyös. Kedves, hogy a kicsi is a T udósitó lapozója 
és az elmaradt F ógel-óra reklámot kereste. 

Hü olvasó. Az uj Egyházi-törvénykönyv 1391. kánonja meg
tiltja. hogy egyházi jóváha~yás nélküli jegyzetekkel el nem látott SzenL 
irást olvassunk. 

lpartestOiet elnöksége. Ismételt hálás köszönetünk a sz1ves 
segítségért! 

A Tudósító lelkes gimnazista 
gyari. Kaluzsa. Nagy János, Sárközy. 
Benesik Bandi. 

barátai éa terjeaztöi: Ma· 
Dallos, Heinrich, Hegedűs é-s .. 

Szeretettel kérjük az elöfizetéaeket ! 

Előfizetni lehet a Szent Bertalan, \'~Y a Szent Fe .. enc· 
rendi plébánián, Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezetében 
és Buday Ferenc irodájában (Pi.i~pöki-u. 2.) va~y " sz-er· 
k~l'7.tŐ!l~~~n: Kálla\' 11. 17. 
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*F élmilló eucharisztikus jelvényt \·is~lrwk m<h a magy,u 

hivek ' 
.:r:~ múr t'áscÍrol!á/ l ) Es a ké-p~sldf.H:ototatot •~rnt..·red? 

_ Vbá1·old meg a jeh·{~nyt a pl,!b~ni~kon. ,-,~g~ a l,•gkölr:leLhi 

trafikban ! (30 fillér.) 
EgJJet ismerösöd11él Í$ helyezz ell ---------____ ., __ , _____ ... ____________ .. _._.., ___ .. _.,.._.. ____ ._ ... - .. -

·KOV Á TS KÉZIMUNKAÜZLET 
Gyöngyös. l\-látyás kir;íly-uka 7. '!ol. 

-----------~ 

Ke.res-ztény bá zi asszon .Y ok fi gy ohnébe! 
eredeti étel- e c e t 

napi áron állar.dóan kapha 1ú! 

Tiszt ~n kezelt, 

Pon•os kiszolgálá~! 
Szoiid árak 

NOVOrNY ALAJOS Szcnt B~rlalan u. 9 

Gyermekének örömet, öomaglinak S Z A 8 Ó BAZÁRT 
megelégedéit akar SLerrzni? Keresse ._ 

fel a a harátok t•~mJ,lomával ~:rt-mh'"·HJ, 

ahol mindeofále GYERMEK JÁ t8.K- ot a legnagyobb valasztékban é; a Jeg
olcs6bban Yehe•. Raktiron tartok kat. imakön.,veket c~inos é3 iz!P.ses ki). 
téaekbea. Pa, gyöngJ, kókus1, gyöngyház olvB.sókat é-s más egyd> kegy
tárgyvitat nagy válasz.tékban a le~olc:.óbb árakon. Ki'rt>m a n. é. ~özön~eg 
támogatását és a kiraliatom szives mt"gtel.intését ahol mindi~ a if'gujabh 
és legazebb Játéokat szemlélheti, Tiszterettel a SZABÓ RAZAK. 

--~~--:E~/;.~ A~ J~ 
BardóczyésTözsér :i 

fénJképészeknél l 11 HANISZ , 
TtR 8. 1 1 

Féoyk6pez6gépek, fil· J ! 
mek, az összes foto l i 
eikkek legolc"óbban i 
best.erezbetőlr. Amatőr ; 
fefYételelta legszebben, l : 

1aakeser6en kidolgozauk J l ! j j 

Mielött kalapját besze-llirll.. 
rezné, jöjjön el és néz-
ze meg üzletemet ! l 
Kaphatólc gyapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den mi 1öségben ! 
Javítások pontosan éa 
szakszerüen készülnek! 

--=="' 

Kriszt Lajos 
Oyllngyös, 

Kossuth ·u 1 O. 

----------------------



~zt. Erzsébet teru(,lonmml s1~enibeu 
legjobban: légolcsóbbaó.: 

füszer árút, 
cse01ege árát 

Pampuk Mihálynól 
szerezhet . be. 
Egy próbavásárlás és 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján IDJre 

Szolid árak! 

"SZEHETET" DJógyszsrtára 
Yacbott Sándor n. 6, szám. . Telefon: 29 =--~--·--:----=~-=-~-== 

Egyházm~gyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

T elefon : 230. Telefon : 230. 
LeRell'lnyl'H eh h fel1etelek me ll ett foiyósit 
kölcsönöket, vállalkozá~okat financiroz, áf· 
utalAsokat gyorsan és o!c~ón teljesit 
Betéteket kt1nyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvez6bhtn kama~oztat. l 



PaúD6ni·a ·száll ó 
Budapest, Rákóczi·ú• 5 

. ' . 

Szoba.ára-k: 2 ágyas. 9-t öl . 
20 ·penglUg, l ágyas 5 pen
~ötől 12 pengöig. -
Ez irakból a o·yon~yösi 
Katolikus Tudósító előfize
tőinek 20 százalék kedvez· 
mény. 

[. lsDrang ll száiló. - Vidék i 
fötis'ltelentii) pttp~~g és kerc~l
tény urak régi, jóllirn taléllkozó
helye n t<'jvárns küzépponljában. 
A legmodernehb fels1erelés s ra
gyogó ti~z1aság. fürdók. Hideg 
és meleg vit minden szobában, 

Sz616-
vessz6k, 

gyDmölcsfák, 
az öss.zes bevált 

jobbfajokban 

--·--------· 
előnyös áron 

beszerezbelök 
SZABÓ GYULA szötö!elepén 

GYÖNGYOS 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakmáb3vágó elsl>rendü 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

Magy. kir. Dohányáruda 
, 

HANISZ TER 10. sz. (Fötér) Gyöngyösi Bank mellett. 
Kiváló minőségű bel- és külföldi kü· 
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb választék-

ban ! 

EPERJESSY JÁNOS HENTESÜZLETÉBEN 
állandóan friss sertés és marhahús ! 
Gondos kiszolgálás. Petőfi-u. 57. 
Fiók: W achott S .• u. ~-
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l Fischer József A l a p l t v a: 1~84- ben. 

•askereskedö (JYGNOYGS KUNSA V BÉLA 
(vol t ., H :Jni!Y"" vas· osztály) mézeskalécsos és 

l á i :andóan u ag v ral< tár háztar- v l tszgyertyakészltö. 
; 1 t~si, i<onvhatetszerelési c1kkek· J Mézsfitemény, méhvlasz, 
11ben,Vasarux, tpari és galdas;•gi templomi (;!yertyák 
11_.'··~zer!;zámuk, kálvhák, tCizheiyek 
·. és v;tdá§zati cikk'!~! nagy válasdékban ál· 

'.,Kühne"-féle gazdasági Gyö~~~dt:" raktáron. 

J· gepek nagy lerakata! Zita klrály•'·•IQa 6. 

Honrz fDriJnl' (M4tyás-király utca 4. száan.) 
" ll ll U Hungária mellett. 

Fes té kh • az 
Minuenféle 

f~stékek, lakkok, zománcok, tubus- es gomb
f~stél(t·k, ve2yszerek, szi~e:elö anyaeok, 
h.:\ltartl\si cikkek, kefe- és ecse1ár ú le és HZ 

c1!'•z• s szakma· cikkek kaphatók a le2nagyobb 
v á l a s z t ~ k b a n. Ponlos kiszolgális. 

O l cs ó A r ak! 

---------------------------------------------
f~ekete Pal Utóda 

i makGnyvkereskedésében 
(Szt B~rtalan·u. 6.) 

kaphatók: 
díszk~tésü imakönyvek, 
c ... Jiu'oid , kristálycsont-, 
hl')r- é'1 vászonkötésben 

lagyon Slép kivitel r Olcsó ára& r 

Edény kölcsönzés 
BALAZSOYITS ed6nJterested6s 

- -

Mityis kir&ly utca 4. sz. 
Dfsztárl!yak, márkás porcellá· 
nok, zorná11cedénvek. háztartási 
cikkek'. Nészajándékokban 
nagy raktér. Szolid árak t 

Pontos kis1oleálás l 

Tóth lózsBf , . , 
papi szabó url es 

ruhái a le~modernebb és leSZízlésesebb kivitelben készülnek. 
Gyöa«J"Ö•, Raai•z tér 2. sz., Laby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedoink 
. Tóth--B~~;-,· a~ker~~-kel~is~ Kos- (Molnár --F ~~e:,; c· ~ri.~~- ~ ~yenr~t""~---
suth-utca. iszabósága Pap 1\llelchiz.ed,.k-ut:.-a 

- B-~;~ár ''is·t;á~-hentes és méS2.á- r 16. ÖltöAyök ré!'1zlctn~ !~ lv;~ú l
ros Kossuth-u. lS. Ajánlja hentes- inek J 
' , k. ' , "t l l a ru eszttmen vet. . 

1 
.. ____ . . 

--H··----.-··--- --N-· ;_:'_d_ -- -· -k-:~- ·::-~;- ·;· ---k·,- 1Bardóczv József b01 bt h· és f('d-
aJagos an or~ oszorus es es- -

árúkereskedő Rózsa-ucea 2. i'·ász. Nöi hajv<ígás és onJolálá~ ! 

N J . f f'' ·- k k--· ·d, ,. Károly-kiráh• kürut 34. 
agy ozse uszer ·eres e e~e · 

Károly király-körut 32. : ---·--·--
-- -- - - ------- -- iLegújabb modellekból n ieg~;a-
~e~e~.iis ~án os kőf~r~gó üze~e;gyobb, választék legolcsóbLan Csé
es strkoraktara az adohn·atal mo-! • l r • k l l, . 'b ' · jpany mrene a apsza onJa ·•m. 
gött. t..pületmunkákat oicsón vál- 5 B t l 
lalok ! , z. er a an-u. 

Müvészi felvételek minden idö-IÖzv. Kóczián Elemérné dohár.v-
ben "illanyfény mellett készt:dnek!árudája. Szl. Bertalan-u. 11 .1. • 
Zsolnai Ko,•ács Imre mütcrmében .. --- --- ·-

Hanisz-tér 4.iDénes uris7abósá ga. ~-~c-: .~lJi,-u. 

Gal~~b~~--sá~d~~~- Sp~~iá-Üs ciJ ___ ---· - Ll. 
pőjavitások é$ fcsté~ek. Hó és ~ár-[Jenes Andra~ k·rfi~lí-\;_.6~.i..:J 
cip<.1ja\itások. Szentko10na Ház. l Kossuth u. M. F érti -.: ~ ..!Yt:'ITrH·k. u-

- ------- ; L:;k ·~a~~- \c-:L.~'i.!f~~~é\.~1! 
Bádogos munkáit lVlan,r Gvula: - - ---

épület és diszmű bádogos -me~te~ né]JŐröltessen S.dv. •'ne ~-;k f:~n(..· é<i 
,-éReztesse. Gyöngyös, C sárda-utca 7 sz .J i a h en ~e rm a l rn ·í h ő 11. 

Eh-állal minden e szakmába,ágó: 
munkft. Köl~sé,gvetés:ei díjtalan u lj 
szolgalok. H1vasra házhoz megyek; 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és 
gyógykereskedése a leg
olcsóbb bevásárlási forrás! 

Gy~g\'ár~1k és i!'á•
szeJek, ~etegápola~i 
ku1met ik a a, háztartási 
és fot.ó cikkrk ! • 

OLVASD A SZIVET, A TE UJSÁGOD 
Uj Nemzedék: a legjobb riportlap ! 

Világnézeti tisztaságban a Nemzeti Ujság vez.et ! 
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