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Nyár előtt. 

A Tudósító júliusban is od,~szerénykedik az ·olvasó aszta

lára, hogy igénytelenűl bár, de hirdesse azt az egységet, kapcso

latot, összeköttetést, amit egy egyházközség minden tagjának nem

csak éreznie, hanem vallania is kell. Az új sajtótörvény az idő

szaki lapoknál sem ismeri a nyári szünetet s így a Tudósítónk is 
- időszaki lap lévén - július, augusztusban is kopogtat igény

telen külsejével a gyöngyösi katolikusok szivén és kapuján. Anya

giakban ugyan ez megterhelést, többletet, túlkiadást jelent, de 

azért valahogy be kell vallanunk, a nyári hónapokban is van 

mondanivalónk. 

Az igaz ugyan, hogy a nyár sok tekintetben a békés pi

henés ideje lenne, bár nyugalomról, igazi zavartalan békéról nem 

lehet már évek óta szó- éc; ki tudja mit hoz a holnap, amikor is

mét közel dúl hozzánk a háború, -- valójában azonban kevés ember 

megy csakugyan hosszabb időre pihenni, üdülni és a város hit

életileg is éli tovább rendes életét. 

A Tudósító a nyár előtt álló és a nyár remélt oromeire 

váró olvasóinak kívánja az erőgyüjtésre, a pihenésre a módót, le

hetc)séget és időt, hangoztatni kívánjuk azonban, hogy az lsten 

országának kiépítésében nem állhat be szünet. 

Bárhol is töltsük nyári napjainkat, akár - kevesek -.tény

leg pihenve, akár pedig - a többség - továbbra is verejtékes mun
kában, el ne feledkezzünk a vasárnap szent törvényéról é.; ne m u

lasszuk el egy vasár- és ünnepnap se a sz.entmisét. 

És keressünk alkalmat arra al élet minden vonalán, tevé-
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keny katolikus módon, hogy lsten országát építsük, terjesszük, er5-

sítsük. 

Ez az igazi nyári programm ! 
D. 

Szociális világot! 
Ha a katolikus középkor az erős hit országa volt, akkor a mat 

kort sok tekintetben nevezhetjük a vallásközöny világának. 
Az utóbbi században a társadalomban felütötte fejét az egymás 

iránti engesztelhetetlen gyűlölet, a szerelellenség és az önzés. Aki ezt a 
szerelellenséget megmásítsa, aki az elvesztett emberi ént önmagához 
visszavezeti, aki az áldozat és az egymásért való dolgozás szellemét 
beleviszj a közfelfogásba, az lesz a mai társadalom megmentője. 
XIII Leó pápa ötven évvel ezelőtt a Rerum Novárum enciklikájában 
felhívta a világ figyeimét az egymás iránti szeretetet, a hit, a haza és 
a társadalom közös megbecsülésére. A legutóbbi időben XI. Piusz 
pápa a Quadragesímo Anno-ban ugyanezen szociális igazságok meg
valósítását sürgette és követelte. 

Az Egyház évekkel ezelőtt felismerte azt, hogy ki kell alakulnia 
egy új világnak, ahol a becsületes munka és nagytöke igazságos össz
hangbaházása van hivatva kialakitani az egyén, a nemzet, és végered
ményben az egész emberiség boldogságát. 

A szociális bajok végleges megoldására serkenti az államok veze
tiSit ez a két körlevél, s arra figyelmeztet, hogy a tőke és a munka 
igazságos elosztása később sok bajnak lesz a megelözöje. S a mai 
államvezető férfiak megértik a pápai körlevelek jelentöségét. A legna
gyobb erkölcsi tekintély munkája visszhangra talált. A társadalmi hala
dás utja elvezet oda, ahová célja, feladata irányította: - a dolgozó, 
munkás tömegek életlehetőségeinek enyhítésére. 

Az enciklikákban megjelölt szociális élet gyakorlati haszna akkor 
látszik igazán, ha a munka és a tökeviszony közölt hatalmi viszony 
fejlődik ki az egyik vagy a másik rovására. A munkás az így szerzett 
természetes jogát nem szabad hogy felhasmálja államellenes, vagy osz
tályharcos szervezkedés céljaira. A kellii lelki kifinomultság szükséges 
a közös határvonal megállapításához a töke és a munkás között. Több 
megértésre, nagyobb hitre van szükség, hogy az, akinek a Gondviselés 
többet juttatott, vagyona megfelelő arányában segítsen a szegényebbe
ken. Nagyobb szeretetre van sükség, mert csak így tudjuk világnézeti 
türelemre inteni a társadalmi osztályokat. s így menthetjük meg a népet 
az lstenben való hit, a nemzett számára. Az állam. mint szervezet test
véri, müvelödési, gazdasági, kulturális és politikai hatalom minden igye-
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kezetével arra törekszik, hogy a fenti értelemben lehetőséget nyujhon 
az egyes népek elé tűzölt feladatok megvalósításához. 

A háboru utáni kor lelke 'hozta ma~ával, hogy a forradalmárok
nak és szabadkőműveseknek nagyobb sikerük volt abban az időben 
mint a Széchenyi Istvánoknak és mindezek mellett még a mult század 
közömbös katoliciz~usa is elesegítette ezeknek az ügyét. 

Ezekre a baJokra mutatott rá az Egyház már ötven évvel ez
előtt, mint a legnagyobb erkölcsi tekintély. A Rerum Novarum és a 
Quadrage~imo Anno enciklikák a társadalmi osztályok boldogulásának 
utját egyen~etik, és a bennük megjelölt igazságok gyakorlati megvalósi
táfiukban ledöntik a társadalmi válaszfalakat, s az emberiség keresztényi 
szerelele egy uj világot, uj Hazát épit, ahol boldogul a nemzet, boldo-
gul e Hon! • 

Antal Lajos 

Sza badtéri hangverseny. 
Hetek óta benne volt a városi köztudatban a budapesti Cecilia 

kórus úrnapi szereplése. Bízva hittük, hogy sokan meg fogják hallgatni 
ezt a kivételes tudású és teljesítményű énekes-együttest, az a hatalmas , 
tömeg azonban amelyik Urnap estén a Kioszk előtt a borús ég alatt 

. elbűvölve hallgatta az édes-bús dalokat --- igen -- ily hatalmas tömeg 
csak keve5ek álma volt. 

Akkoriban igen S7.eszélyes volt az időjárás. Felhő-felhőt kerge

tett. A délelötti Urnapi körmeneten is azért volt kevesebb a szebbnél

szebb pompázó magyar ruha, mert a hölgyek féltek az esőtől. 

1 l óra tájban érkezett meg a Cecilia Kórus két hatalmas autó
busszal. Az énekkarok fogadták őket óriási tömeg jelenlétében. A fo
gadtatás után a Kioszk elötti emelvényen próba volt. A varázs-ve
zénylésü Bárdos Lajos ismerőse már városunknak. Amint karja ve
zénylésre lendült, nem voltak többé különféle emberek előtte, hanem 
egydJkaró, lt·lkes, katolikus dalosok. ~ 

Próba után a pestiek a Mátrába mentek, mi pedig az eget kém
leltük váltakozó érzelmekkel. Az égre néző emberek közül minden bi
zonnyal sokan imádkoztak is, mert az lsten jó volt hozzánk, a felhők 
ugyan vészesen ültek felettünk, de a feledhetetlenül szép est nem ma

radt el. 
Közel ezer ember jelent meg este. jele ez annak, hogy a szépség, az 
érték mindig talál pártfogókra, de jele annak is, hogy amit ideálizmua .. 
Jal akarnak, azt nem mossa el a kishitűsés, de még az eső 11em. 
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keny katolikus módon, hogy lsten országát építsük, terjesszük, er5-

sítsük. 

Ez az igazi nyári programm ! 
D. 

Szociális világot! 
Ha a katolikus középkor az erős hit országa volt, akkor a mat 

kort sok tekintetben nevezhetjük a vallásközöny világának. 
Az utóbbi században a társadalomban felütölte fejét az egymás 

it·ánti engesztelhetetlen gyűlölet, a szerelellenség és az önzés. Aki ezt a 
szerelellenséget megmásítsa, aki az elvesztett emberi ént önmagához 
visszavezeti, aki az áldozat és az egymásért való dolgozás szellemét 
belevisz; a közfelfogásba, az lesz a mai társadalom megmentője. 
XIII Leó pápa ötven évvel ezelőtt a Rerum Novárum enciklikájában 
felhívta a világ figyeimét az egymás iránti szeretetet, a hit, a haza és 
a társadalom közös megbecsülésére. A legutóbbi időben XI. Piusz 
pápa a Quadragesímo Anno-ban ugyanezen szociális igazságok meg
valósítását sürgette és követelte. 

Az Egyház évekkel ezelőtt felismerte azt, hogy ki kell alakulnia 
egy új világnak, ahol a becsületes munka és nagytőke igazságos össz
hangbaházása van hivatva kialakítani az egyén, a nemzet, és végered
ményben az egész emberiség boldogságát. 

A szociális bajok végleges megoldására serkenti az államok veze
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dás utja elvezet oda, ahová célja, feladata irányította: - a dolgozó, 
munkás tömegek életlehetőségeinek enyhítésére. 

Az enciklikákban megjelölt szociális élet gyakorlati haszna akkor 
látszik igazán, ha a munka és a tőkeviszony közölt hatalmi viszony 
fejlődik ki az egyik vagy a másik rovására. A munkás az így szerzett 
természetes jogát nem szabad hogy felhastnálja államellenes, vagy osz
tályharcos szervezkedés céljaira. A kellii lelki kifinomultság szükséges 
a közös határvonal megállapításához a tőke és a munkás között. Több 
megértésre, nagyobb hitre van szükség, hogy az, akinek a Gondviselés 
többet juttatott, vagyona megfelelő arányában segítsen a szegényebbe
ken. Nagyobb szeretetre van sükség, mert csak így tudjuk világnézeti 
türelemre inteni a társadalmi osztályokat. s í~y menthetjük meg a népet 
az lstenben való hit, a nemzett számára. Az állam. mint szervezet test
véri, müvelődési, gazdasági, kulturális és politikai hatalom minden igye-
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kezetével arra törekszik, hogy a fenti értelemben lehetőséget nyujtson 
az egyes népek elé tűzölt feladatok megvalósításához. 

A háboru utáni kor lelke 'hozta magával, hogy a forradalmárok
nak és szabadkőműveseknek nagyobb sikerük volt abban az időben 
mint a Széchenyi Istvánoknak és mindezek mellett még a mult század 
közömbös katoliciz!"usa is elesegítette ezeknek az ügyét. 

Ezekr-e a baJokra mutatott rá az Egyház már ötven évvel ez
előtt, mint a legnagyobb erkölcsi tekintély. A Rerum Novarum és a 
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utját e~yengetik, és a bennük megjelölt igazságok gyakorlati megvalósi
tállukban ledöntik a társadalmi válaszfalakat, s az emberiség keresztényi 
szerelele egy uj világot, uj Hazát épit, ahol boldogul a nemzet, boldo-
gul e Hon! • 

Antal Lajos 

Szabadtéri hangverseny. 
Hetek óta benne volt a városi köztudatban a budapesti Cecilia 

kórus Úrnapi szereplése. Bízva hittük, hogy sokan meg fogják hallgatni 
ezt a kivételes tudású és teljesítményű énekes-együttest, az a hatalmas , 
tömeg azonban amelyik Urnap estén a Kioszk előtt a borús ég alatt 

, elbűvölve hallgatta az édes-bús dalokat -- igen -- ily hatalmas tömeg 
csak kevesek álma volt. 

Akkoriban igen szeszélyes volt az időjárás. Felhő-felhőt kerge

tett. A délelőtti Urnapi körmeneten is azért volt kevesebb a szebbnél

szebb pompázó ma~yar ruha, mert a hölgyek féltek az esőtől. 

ll óra tájban érkezett meg a Cecilia Kórus két hatalmas autó
busszal. Az énekkarok fogadták őket óriási tömeg jelenlétében. A fo
gadtatás után a Kioszk előtti emelvényen próba volt. A varázs-ve
zénylésü Bárdos Lajos ismerőse már városunknak. Amint karja ve
zénylésre lendült, nem voltak többé különféle emberek előtte, hanem 
egy(hkaró, lt·lkes, katolikus dalosok . .., 

Próba után a pestiek a Mátrába mentek, mi pedig az eget kém

leltük váltakozó érzelmekkel. Az égre néző emberek közül minden bi
zonnyal sokan imádkoztak is, mert az lsten jó \'olt hozzánk, a felhők 

ugyan vészesen ültek felettünk, de a feledhetetlenül szép est nem ma

radt el. 
Közel ezer ember jelent meg este. jele ez annak, hogy a szépség, az 
érték mindig talál pártfogókra, de jele annak is, hogy amit ideálizmus .. 
eal akarnak, azt nem mossa el a kishitüség, de még az eső Jem. 



4 Gyöngyösi Katolikus ~udósíló 

Voltak egri vendégeink is Petró józsd kanonok, plebános, 

Huszthy Zoltán orsz. karnagy, Szalay Lajos orgonamÜ\"ész. 
A müvészetröl, az est dalairól nem is próbálko.mnk irni. Csak 

annyit, hogy talán nem is lehet már ennél többet és szebbet nyujtani. 

Imponáló volt a fegyelem és együttműködés. jelene t:z az annyira szük

séges városi és nemzeti összefogást 
Bárdos Lajos lebilincselő előadó, és derék magyar ember. Kilenc gyer

meke már maga egy kórus. 
Hatásos és szép volt prépost-plebánosunknak, a Katolikus és Föegy-

házi énekkar elnökének megnyitó beszéde. 
Nagy érdeme van. abban, hogy a Cecilia kórus Gyöngyöst ezzel 

a hangversennyel megajándékozta, Pátzay jánosnak. 

A rendezést dr. Nárai Béla irányitotta, dr. Libisch Károllyal és 

Benei Sándorral, aki ezuttal is kitünő rendezőnek bizonyúlt. 

Havasi napsütés. 
Thomass Mann elég régen már megírta Za u beJ ber g cimü 

regényét, amelyben egy szanató1iumnak meg lakóinak az életét illetve 

a szenvedéseit irja meg. Utána előkel ültek más könyvek is, amel) ek 

hasonló dolgokkal foglalkoznak. Különösen hálás tárgynak bi1onyult a 

menthetetlenül beteg embernek a találkozása a szerelemmel (Berde: 

Haláltánc). Ugy látszik, hogy a magyar filmgyártás is felfedezte ezt a 
hálás és hatásos témát, mert aránylag rövid idő telt el azóta, mióta a 

»Ma, tegnap, holnap« lényegében hasonló gondolaton épült fel. Bár 

nehéz megállapitani, hogy ennek a mostani filmnek tulajdonképpen mi 

a központi része, mégis úgy látszik, hogy a fent válolt fejlődési sorba 

tartozik. A film közepe a halálosan beteg vezérigazgató-leány, aki elő

ször megtudta, hogy beteg, aztán, hogy halálosan beteg, végül, hogy 

hamarosan meg fog halni. De ez a főszereplő igen pa~sziv, keveset 

látjuk, sokszor eltünik, de legtöbbször elfeledkezunk róla, eslunkbe se 

jut, hogy mégis csak Ö volna a történés középpontja és körülötte kel

lene forognia mindennek. Helyette ide-oda ugrál va );it juk az orvost, 

akiről a film elejéra mindenki tudja, hogy akármilyen cifra uton-módon, 

de össze fog kerülni az orvosnöveL Aztán meg a si-tanárt hol az egyik, 

hol a másik hölggyel. A mcsének ez a három ága széleső vé teszi a 

filmet, nem tudjuk, hogy melyik ága fontosabb: gondolkozunk azon, 
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hogy azok a fölöttéb vékony szálak, amelyek az egyik ágat a másikhoz 
fűzik, képesek-e összetartani az egész szerkezetet ? Mikor azonban a flS~ 
szerepiönö a film közepe táján meghal és az eseménynek a mellék~ 
ágai továbbmennek a maguk utján, akkor felelhetünk is mindjárt: az 
összekötő szálak még sokkal kisebb feladatra sem volnának elégségesek. 
- Mint említettük, a föszereplönö problémája megoldódott halálával. 
Azt gondolnánk, hogy ilyen szomoru tárgyu filmnél rendjén is van, ha 
halállal vé~zödik. De nem !ehet még befejezni, mert nem tudják, hogy 
mi lesz az orvossal, meg a si-tanárral kik az esemény mellégágait irá .. 
nyitják. A film tehát a közepétöl kezdve haldoklik, és mikor befejezéS~ 
dik minden ág, akkor igen hosszadalmas és nehéz haláltusa után ki~ 
szenved. Itt már persze minden jól megy, a párok egymáséi lesznek, a 
jó elnyeri jutalmát, a rossz büntetését. 
Mindez azért, hogy a jámbor néző meg legyen elégedve: látolt halált, 
látott egymásra-találást és boldogságot: összevetve a délután jól telt el 

és megérte a 80 fillért. A szomoru komor téma persze-mint a legtöbb 
hazai filmnél nem tudja megakadályozni azt, hogy egy-egy bohóc ne 
szerepe l jen. Idetartozik még az a ráadás is, hogy szinte az összes sze~ 

replök olyan ,.jó pofa" hibában szenvednek. A si és sport tanár való .. 
jában egyszerü dzsiggoló, akinek siruhája és szmokingja van s a leg~ 

főbb vágya egy utcai ruha. A1 orvos gyámoltalan altruista, aki egyet
len határozott kiállásra is képtelen és nem tud mit csinálni a csinos 
hölgyei, mikiJr a nyakára csimpaszkodiL. Mindez az alapgondolattal 
szemben olyan, mintha egy szelet to1·tát sóban jól megforgattak volna 
s u~y kínálnák valakinek.-- Ugy látszik fehér hollóhoz hasonlóan ritka 
az olyan hazai film, amely határozott következeteséggel haladna az ese
mények bonyolitál!ában, a szereplök alkalmazásában, afényképezésben a 

cél felé. A me~filmesitett regények közül mintha ez lenne a legs~eren
csétlenebb. Erkölcsi tekintetben a film közömbös lenne. Ma azonban 
a filmnek nem szabad a közömbösség állapotában vergödnie, hanem 
építeni, nevelnie kell. 

Körösi Oszkár 
Mé!-{ tt mult hór~ttpOull pcn~cll ez a film az egyik gyöngyösi moziban. 

Nl'lll lc:-;z fölöslcg("s crriil krilikéíl udnunk. már csak azért sem, hogy vegyük 
t•szrC': nem rninden I.Jchurttngozoll é . .; Bg-yonreklámozott film adja azt a mű
' cs:l.i i•lmc:'nyl. ttmil u muziltilut.{uló közönség joggal elvárhat. 

Az Akció Catolica filmkritikája. 
,,Ököljog". Az amerikai pionirok világában játszódó romantikus 

erkölcsi felfogásu szórakoztató történet, 
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,,Mákvirágok". Köny ű fajsulyú francia bűnügyi történet erköl
csileg .kifogásolható jelenetekkel. 

,,Fiatal örgögök''. Csavargó karnaszak vHágát derűsen vissza
tükröző film a természetes emberi jóság hódító és nevelő értékének ki
domborításával. 

,, Az asszony, az orvos és a harmadik". A becsületes 
munkát; az emberbaráti segitség szépségét és a kisértéseken megtisztult 
házassági hííséget nemes életfelfogással megjátszó átlagos amerikai film. 

,,Főúr, fizetek!" A párisi mulatók világának és a vidéki élet 
fonákságainak kacagtató szatirája egy főpincér sorsán keresztül, a törté
net nemes megoldásával, de kényes epizódokkaL 

·. ,,Búvárhajók nyugatra!'' A német filmgyártás újabb nagy 
háborús filmje, amely a tengerek hőseinek emberfeletti küzdelmét mu
tatja be. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

2 Szetda. Sarlés Boldoga~Hony ünnepe. A Szent Ferencrendi 

templom bucsuja. A Szent Bertalan plebánia hivei fél 9 órakor körme

nettel vonulnak a ferencrendi templomba, ahonnan a szentmise után kör

menettel mer.nek vi~sza a Szent Bertalan templomba. 

4. Első péntek. Elő~ö csütörtök d. u. 6 órátói.S óráig gyóntatás· 

Reggel () órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap szentség-
. 'd, tma as. 

6. Els() vas.írnap. 6 Órakor az Oltáregylet offertóriumos miséje. 

Este 6 Órakor az Oltáregylet imádási órája. Végenük a 12-ik imaórát. 

16. Szerda. Kármelhegyi Buldudasszony ünnepe. A szurdokparti 

kápolna bucsunapja. A körmenet 7 Ó1 akor indul a kápolnához. 

26. Szombat. Szent Anna ünnepe. A Sárhegyen levő szent Anna 

kápolna Lucsunapja Ezen a napon reggel 7 Órakor indul a körmenet a 

kápofnába.-Szent Anna tiszteletére julius hó 26-tól augusztus hó 2-ig 

minden reggel a 6 órai szentmise után litánia és könyörgés van a Szent 

Anna oltárnál. 



Gyöngyö!Ji k.atoliku!J T udósitó 

Hir~ h. 
Gyöngyös elismerten hires 

Tűzoltó Egyesülete )Unius 2-án köz

gyűlést tartott. Előtte régi hagyo
mányokhoz híven és a katolikus vá
ros szellemének megfelelően szeol

misén jelentek meg testületileg. 

Mária Valéria intézet. A 
Mária Tanoda tornavizsgája külön 

élmény volt a hatalmas közönségnek 

junius 4-én. Különös szépséget je
lentett az egyes osztályok egyforma, 

pompás ruhája. Hivatásuk

nak élő, buzgó apácák fáradha
tatlan munkájának volt elismert ered

ménye ez a tornavizsga. junius 6-án 

a tanodai ovadavizsga is nagy kö

zönség előtt ment végbe. 

F ejérváryné Intézet. - Az 

egész évi komoly, alapos munka gyü

mölcse,eredménye j unius 1 O-én a tor

navizsgán mutatkozott meg az itt is 

nagyszámu közönség előtt. Az ott
hontalan kis árva leányok és a bent

lakó növendékek meleg családi 

együttélése ez a virágos, lombos, 

üde intézet. 

A Rk. Mezógazdasági Kö
zépiskolában junius 5-én kezdődtek 
az érettségi vizsgálatok. A «mi isko
lánk« növendékei szép sikerrel éret

ségiztek le. A minisztériumok ki
kiküldött Urai mind igen elismerö
en nyilatkoztak az iskola tanitó-ne
velő munkájáról. 

Kenyeret adó iskola tipus
nak lehet nevezni a Rk. Női Ke
reskedelmi Szaktanfolyamot. Jun~us 
14-én voltak ennél az iskolánár a 
záróvizsgák. Preci z tudá~ról, ·a tapos 
felkészültségről tettek tanulságof a 
növendékek, akik valóban el is: he
lyezkedhetnek rövidesen. · 

A hittanvizsgák junius 6-án 
voltak az elemi iskolákban. A gim
náziumban jun. 16-án, a Rk.' pol
gáriban és Mezőgazdasági iskolában 
jun. 14-én. 

Az évzáró Te Deumok, ju~ 
nius közepétül 25-éig voltak. 

Kormányzó Urunk 73-ik szü· 
lelésnapján hálaadó szentmisén . vett 
részt a város köze nsége. A ·Hon
védtiszti üdülőben is volt szentmise. 

Juniua 26-án a két egyházköz
ség képviselötestülete a SzE-ntkorona 
ház dísztermében gyűlést tartott. 

A Hitelszövetkezet uj ta· 
nácstermében (a tanácsterem na
gyon szép) junius 19-én ünnepélye
sen elhelyezték a feszületet. Krisz

tus keresztje a bankban ! Ennek a 
szép gondolatnak a megva-lósulása 
Pajkos Lajos bankigazgató érdeme, 
aki az egyh;ízközség pénzügyein kivül 

a Szentkorona-ház ügyeit is intézi és 
aki mélységes katolikus felfogásáról, 
meggyőződéséről tett ezuttal is: ilyen 

beszédes tanuságot. 

Az Emericana gyi>ngyösi Cor 4 

porációja hagyományos évzáró mátra-
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füredi kirándulását junius 22-én ren
dezte meg az Urasszonyok és öreg
urak nagyszámu részvételével. Ked
ves nemes és uri kirándulása ez az 
E..;ericánának. A mátrafüredi tem
plomban hallgattak szen~"!isét ·, A 
prior és egy öregur mmtsztr!'ltak. 
Szentmise alatt a Katolikus Enek
kar énekelt, mely szintén a ga~
dag teljesitményü esztendő _záró k,t· 
rádulását tartotta. Szentmtse utan 
litánia volt a Máriácskánál. A köz
ebéden Stiller Kálmán prior emel
kedett hangu és nemesveretü beszé
dében emlékezett meg az Emericá
nál szellemről. Bejelentette azt is, 
hogy a Katolikus Énekkar iránt ér
zett nagyrabecsülés és rokon!zenv 
jeléül az Emericána belép az Enek
kar alapitó tagjai sorába. 

A Baroaa Szövetaég gyön
gyösi csoportja belekapcsolódva az 
országos megmozdulásba, a vissza
csatolt országrészeken szervezett Ba
ross csoportok ünneplése kapc~á~, 
junius 26-én hálaadó uentmtsen 
vett részt. 

A mátrafO.redi templom bú
csúja junius 29-én volt. 

Az esztergomi katolikus nyári 
egyetemen városunkból négyen vesz· 
nek részt jun. 30-tól két hétig. 

A Máv. takarék-O.dO.Iő új 
épületrészének megáldása és fel
avatása Szent Péter és Pál ünne
pén volt ünnepi külsőségek között. 

Az Erzsébet templom rend
behozatalára Katries jános ny. áll. 
tanit6 és Szalay józsef pénzügyőri 
fl5biztos(Beszterce) 10-10 P-t ado-

(;yöngyösi k.atolikus 7:udósitó 

mányoztak. Nemes jóságukért az Ur 
lsten áldásával fizessen nekik vissza. 

E sorok megjelenésekor, 
már erősen tart a bolsevizmus dé
moni hatalma ellen meginditott gi
gigászi küzdelem. Kisérjük imáink
kal népünk, vallásunk és jövőnk ér
dekében birodalmaknak ezt a mér
hetetlen csatáját. 

A Szociális Testvérek junius 
16-17 -18-án este 7 órai kezdettel 
»Hivatás kurzust" tartottak a Szent 
Korona Ház dísztermében. A hi
vatás kurzuson a férjhez menésről, 
szociális munkáról és a szerzetesi 
hivatásról tartottak női előadók elő
adásokat. A kurzust Palágyi Kata
lin szociális testvér lelket emelő elő
adásával fejezte be. 

Junius hónapban a betegek 
szentségével megerösitve azUr
ban elhunytak. Kanalas Rozál élt 
5 hónapot, Reinhardt János 70 éves, 
Asztalos Anna 55 éves, Pető jános 
75 éves, Nagy Balázs 72 éves, Va· 
liskó Borbála 55 éves, Tamás judit 
7 éves, Zsitnai Mária 35 éves. Az 
örök világosság fényeskedjék nekik. 

Szentségi házasságot kötöt
tek: Zsi~ri Béla - Ves7prémi Anna, 
Egri Jenő - Kovács Ilona, Dr. Ör
kényi Gyula - Szakál Erzsébet, Sán
dor Balázs - llyés Erzsébet, Sal~a 
László - Tóth Anna, Ferecz józsef
Sasvári Vilma, - Kovács Hanka Gy. 
Farkas Mária, Balla j.ínos - Dudás 
Erzsébet. Lukács István - Kádas ·M. 

Jóházból való fiut tanulónak 
felvesz Orémusz József kovács 
mester, Gyöngyös, Pesti ut 2. 

Tanuló leány és fiu a Hungária nyomdába felvétetik 



Gyöngyösi Ip. és Gazd. HitelsiZ.: 
aaiat az O. K. H. tagja Gyöagyösöa 

betéteteketiÍtár 1 Pengőtől elfogad 

kölc•inöket elönyös feltételek mellett 

ayajt. 

Postacsekk Bankgiró 
---- -~ - -~-- -- ------------

Pehely és vatta l»aplan 
készitését vállalom 

l 
Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

GJöney6s, 
Zita királyné u. 6. 

' 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitö meater 
Kosauth Lajos u. 16. 

Mielőtt kalapját besze
rezné, jöjj ön el és nézze 

meg llzletemet! 
Kapbatók : gyapju és nyul
ször kalapo k minden mi

nósé1ben! 
Javitások pontosan és 

szakazerflen készlllnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöaayös, 

Kossuth-u. 10. 

Huqúia-oyomda oyomtatá1a, Gyöngyös. T ulajdooos: N9ioyi F ereoc 
Béria: Czebor MiW!y Felel3s szerkeszt<S és kiadó: Dr. Bemát Ferenc 

FeleJaa ~ayomJavezeta: Czobor Mi~ly 
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TAKAREKPENZT AR. R. T. 
EGER -GYÖNGYÖSI 
Fl 0 Kl N y·~ Z E T E 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
-kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utaláso'kat gyorsa• és olcsón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

' . • .. ' 

Fógel Gvula 
6ramííve~ ékszerész és !lát

Telefon: 
388 

szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler 6rák egyed.áraslt6ja. 

Óra és szemüveg kllöaleares-
ség .. 

•• 
U vegcsiszolások. 

Sze•iive:-ek recept szarlat is. 
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