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l!tl:l. nuirl'ius hú. 
:\ll'!!.il'h•n ik lll indPlt ht'lnapha n. 

S7.t•rkPsztii~í·~ í·~ kiadúhi\·atal : 
( iyiin~yiis. 

El iil' i ?.e U•s i <Í. J' a l'~t·s?. t>\Te: 
·•· pengtí. 

Szt>ul lh•rtalan plt'•húllia. l·:~ye~ sútlll ú1·a: :!ll filléJ'. 

Eltemettük Érsek Atyánkat. 
t·:g~· húnap,ia múr·. hog~· Szmrt·r·stÍn!Ji /,ttju . ..; J.:rsPk .\t~·ünk megkezdte az iir·iikkéntlúságot. 

Tiir·t'·kPny tl'stl•. l'irwm mívíi l'du:•r·l'l•j(• az l'gTi il<l!.!~·tpmplom kr·iptiljühan- ahol ann~·ian porladoz-

nak IIIÚr' hír'l'S-Ill'\'l'S l'c'ipapok 
a halül l'Sl'rHij('•hpn pilwn. 

( i.\·iing~·iis is rnt'·l~· g~· üsszal si
ratta l'l <'it. kirwk itt. a mútmalji 
vúmshan l'Z voll a m•n•: (iyiin
gyiis h•gnagyohh ('•14i .iútt•útjl' . 
. \111ikor halüla hir·t'·t szNvittl' a 
r·údiú. a hl'mondú ig~· l'llllt'·
kl'Zl'tt Hú la: ... \ Jp(•gl'tt ( i~·iin
gyiis l'iildiirll'utú lakt'tit l'l•jt>dl•lrui 
hokl'ziis(•ggl'l tümogatta." Szl'nt 
lkr·talan ll'mplomunknak t'!.!,\'Ík 
r't'lllt'k l'afrpstrlll'll,\'l' iiriikk(• 

l'og.ia hír·detni. hog,\' amikor· 1 !117-
hl'n lúngok nuu·taléka lett a vá
r·os nagy részt•. az utolsú koronás 
magyar· kir·úlvnak Szmr·et•sún~·i 

Lajos mutatta lill'!.! a l'iistiilf.{ií 
r·omokat. de <'í híJ'(IettP azt is. 
hogy KÍhl'\'l'I'Í IIIU,jd VÚI'OSUIIK a 
sor·sesapúst (•s lt•sz még szehh 
is. mint volt valah<t. 

.\zon a nirosr·(•szt•n. minek 
t·:r·sekl'iild a llPH'. hol vir·ágzú 
(•ll't van azúta. minden hizony
n~·al a tlrlvilúgrúl is mPgpíhen a 

s"r·strnkat oly ml'll•gpn l'i!.!~·phi tl'kintt•tl'. t::r·spkst'•gi t'iildl'k voltak azok. s .iúi'(H'Illán l'sak jPI
kt'·pl•s ;'u·on kl•r·iiltPk mostani gazdúik hir·tokúha. (iondol.ianak pr·r·e n(•ha-n(•ha a mostani 
hirtokt".:ok ~ lla!.!~·at(•kúiH'•I. l'!.!,\' nappal a halüla utún. l'Zl'l' pengtit juttatott el hozzánk (•s kiosz
tottlik <l Üli'OS Jpgjuhhan r·;iszor·ulú SZt'!.!l'n~·pi kiizt. .\ SZl'!.!l'n~·pk hcilúJkodcisa l'lkiséJ'tl' Üt. l'eJ 

a \i i 111 k n hat•·, tr·ún w .. üig. 
llal:'tla hir·t'·r·p g~·ü~zlohogt'lkat tt>ttiink hcizainkr·a . . . .\ \·úr·osi kt:•pvíseliitt>stület iil(•s(•n 

:\lah.rúll,\ i 1 i,\ uta dr·. polg:'tr·mt•sll•r· lllt'ghatúdott :-.!.l• p ~Za\·akkal lllutathi meg a l'sendhen emli'
kt•zu kt'•pvist>lliknt>k. hog~· ki \·olt () rwkiink t.'•s kit n•sztl'ttiink Bt>lllh' . .\ tt•rnet(•s(•n is r(•sztn•tt 
a hi\atalos ütr·o,.; .. \ kiildiittst.'!.! ta!.!.iai \·ottak: \lakr·únyi <iyula polgt'u·llll'Sll'r·. :\lonostor~· .\dor·jún 
prt.'P""t plt'• hú no..;, ifj. Szala,\ .lúno..; •.'·~ h:oütt~ l i~·11la kt.•pvi~l'lotl'stiill'ti taw;ok. 

Fl'hr·w"u· h'•n lllUtattuk hl' t'•r·tl' a Ht•quil'lllt•t. .\ pr·t:•post-plt:•húnos \'l'~l'zll• rw~~- st•gt'•dlt•ttt'l. 
:\IisP alatt l lill'\·as Zt:•nú kúplün !.!~·üszhpsú•dt• :illitotta a tt•lllplom !.!Y;iszolú kiiziins(•gp l'h·· E!.!Pl' 
(• r· st • kt.'lll' k t'• h•t -Ú lJ O lll Ú Sa i t. 

.\ vür·oshúza tanút·stpr·nu··lll'n 
ni~t.'!.! szívj•'•siig·a ür·ad a SZl'llll'kht'il . 
IIH'!.!IIIUJ'ad althall h•J'l'lll hl' ll. hol l' 
koznak ... 

\·ig~·<iz Szllll't•t·sün~·i Lajos t:•r'sl•k t" r· k(•pl'. Az t•r·tis. nag~· pg~·t:·
( it 111agút IH'III hitjuk tiihht.'• l' l'iihliin. k(•pe azonhan 

,·,ir·us tl'kint•'•lyl'S poll.{úr·ai \·ür·ostmk dolgai l'iiliitt tanút·s-

:\lindl'll I'P:-.tt'lt kt'•pllt•l nmr·adandúhhan llll'!.!lltar·ad azonhan Szllll'l't'sún~·i l.a.ios pgr·i t'•r·spk 
alak.ia az ig·azi !.!,\iill!!~·iisi l'lllht•r· ll•tk;·ht•rl. . . /J. 1 .. 
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A XVIII. század G~·Ung~·üsének 
vallásos élete. 

Akik szeretik l'Z a nír·ost. úg:v mint szii
liirüldjiikl•t. vagy eg~·ültalún esak idl•szoktak 
hosszú é\·ek alatt. azok sa.incílhatjük, ha IH'Ill 
voltak ott az Emer·ieana t'l•hr·uür· B-t'•n tar·tott 
eWadüsün. amikor llezsér·i Baehú Lászlú n~·. 

all'zredes ismer·tl•tte hallgatúsúga eliitt azt a 
letiint ~r·dekes vilügot. mel~·hen a púr· l'Zer· 
lakosil (iyiingyiis vallüsi sZl'lllponthúl ann~·i 
nag-~·ot &s mamdandúl alkotott. mint talün 
azóta se. A eliíadó az li alapos túrgyi isme
l'l•tével, r·emek stilusüval igazi szl'llemi t'•ln•
zetet szer·zptt hallgatóinak. :\z ér·t&kl'S tiir·t{>
neti tanulmún~· hc'ivehh ismertetésPI'l' sajnos 
eleg-endií helyiink nines. reméljük azonha11. 
hog~· az eliiadús an~·aga kiiny,· alakhan is 
meg,ielenik. :\lennyir·p k<ÍI'. hog~· valahogy ki
veszett az emherekhc'il a mult nagy tt'•nyeirwk 
t'•rtékelt'•se (•s m•m l'og·Jalkoznak hc'ivl'hhl'n a 
Jetiint tiirtt'•neti korok nagy tanulsúgaivaL A 
X\'111. szúzad (i~·iin!-.!'Yiist'•rwk tiir·tl·IH'll' az ak
kori tür·s<Hialom ){'lkiilPtt'·r·l' n•t t'~nyt. al'l'a a 
ll'lkiiletr·l'. mi ol~· nag~· t'•r·t(•keket tudott al
kotni. minl'k sajnos. mi sokszor· a .ielenlwn 
esak lan~·nwtag- c'ir·zc'ii vag:nmk. 

ldt'•zziik az eliiadüs eg~·ik rt'•szl>t: .. :\n
nak az eiYnek (•r·\'l·n~Te jutüsüt. hogy a val
lús nl'lll magúniig~·. ham•m kiiziigy. sc'ít ülJami 
~r·dl'k. a vúr·osi elcíljúrúsúg 1 ilS-han a kato
lik us iiniH'JWk llll'gtar·tüsür·a nt'•zn• kiiliin sza
húJ~·zatot alkotott. :\la talún l'ur·t·sún hangzik 
a szahúl,\·zat. dl' ig-l•n tanulságos: 1. i"nnpp
napokon a mise (•s JH'l'diküeiú elc'ltt a ser·híziik 
nem Yihl•trwk Sl'l't a k<ll'l'Sillúha. esak az is
tentisztl'll't utún. akkor· is a plehünos l'nge
dt'·l~·é,·eJ. :.!. lstPntisztelet p)c'ítt. kin'•vp Yihar· 
idl·j~n. a vúrosha szeker·l•kkel ki -- t'•s hl•júmi 
nl'm szabad. :1. l'tasok vasúmap esak akkor· 
l'oJ~·tathatjük utjukat. ha mist'·t hall!,!·atnak. ha 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos 

és ,·laszJ.!~·ert~·akészítíi 
(i\iing~ii~. Zita kil'úl~n···-ut•·a li 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER -GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

/:f'/d1 /,1•/ f'/fUfiW/. kii/r·.,iillii/, f'/ /'u/.1/IÍ,Í/. 
Telefonszam: 230. 

nem. n(•zzl'nek hP a tl•mplomha. -t . .\ vas<ír·
···s iinnepnapokon dolgozókat! vag~· kei'l'Skl'
diíket hiintet(•.ssel kPII johhulüsra kt>ny
szer·ítl•ni. :-1. Vannak ug~·an. akik Pl.iúr·nak a 
mis(•I'l'. dl' ev(•s. ivüs. tohzúdüs. tcí.ne. játl•k. 
vadüszat (•s haJúszal gyakor·lüsü\·aJ szents(•g
tl'lenítik meg az iinnppnapot. :\ plehüno.s 
dolga. hog~· l'nnl'k n;gl't ,·essen. a ll•lk(•szek 
hiilesl•n (•s tapintatosan vonjük l'l a kl'u·os 
szúmkozüstlll hiveiket." 

.\ tiir'tt:•nl'ti tanulmüny r·(•szll'll'ihiíl l'.Sl'
tenkint m(•g idt'•zni l'ogunk. f IJ.J 

.\z Emericana l'zl'\'i har·;í.tí'úgos. hang·u
lato.s iissZl'.iiin•tl'll' az idt'•n az (:r·spk (·l' ha
hí.la miatt l'lmamdt. :\z Eml•r·i<'anüt ig~· st•m 
(•rtl' azonhan kúr·osodüs. min•l a t·or·por·üt·iú 
tagjai iir·iimnwl vúltottük llll'g az l'lmamdt 
pstl·I~Te is a jegy i i ket (•s í g~· lliztosítottü k a 
he,·(·telhúl adúdú anyagiakat. 

:\lüreiushan a szokü.sos havi Phíadüs n«'m 
a húrHtp músodik kt•ddj(•n ll•sz. min•l l' napon 
\'an a l'ar·sang utolsú napjún szoküsos SZl'llt
s(•gimüdüsi kiir·mem•t. hanl'lll IIUÍI'l'Ílls lii-ún. 
Elúadú: /' . .... ·t·hrotlhf/ /'til. l'l'l'l'nl'l'S tar'tomün~·
l'úniik. - J::r·deklt'idúkl•t is sziwsl'n l:í.tunk. 

+ 
A Fütc>J.!~·h~izl l~nekkar m(•J\· ~,·úsz-

szal adja tudtul azoknak. akik i·r·iJ~·klo
dt'•sst•l kís(•rtt'•k l'ddigi miikiidc'•í'(•t t'•s {·It• 
tt'•t. hog~· 

GI~CZY 'll H,\ LY 
dalosh•í'l\·(·r·. aki lll'lll tudta mür· útn•nni lll 
(•n•s lelkl•s szolg;í.latünak l'lismpr·t'•s(•t. az 
Ol'osz pusztük ,·t:·r·es t·satúihan hiísi halült 
ha It. Tt•stt• idegen t'iild hl•n porlad. l' lll),·· kl' 
azonlmn to\'Ühh esl'ng az J::nl'kkar· dalai
han. hol t'it mindig l'ogjúk l'llllegl'lni. .\z,. r·. 
kinek di<·siís(•g(•n• ol,\· sokszor· c'·rwkt•lt. 
ad:la meg neki az iir·iik lwldo!!súg jutal
ma t. 

"éJ,! lá(H) JU.'IIJ.!éi kelll'llt.' ~··s llll'gkt·zdt•
nt'·k a SzPnt l·:r·zst'•IJl't·tl'lllJlloJn I•Pisw;{·!..!·c··nl'k 
l'l'IHJIIt'hozatal(tt. :\lt•!.!ll'SZ l'Z <IZ iisSZI'!.! is. lill'!.! 
kl'll ll'llllit• ~ \';11111ak lill.'!.! ;tldt~zallls szi\11 l'lll 
l~t•J·l'k. <tkik lll'lll nt'•zik lstt•ll h:íz<illak szo
lllOl't'J Plha!.!,\·atotts;ígút. l. jahhall a kiin•t
kezú adoJll<Íil,\·ok (•r·kt•ztek: :\. :\. ;-, 1'. iizY. 
Patak~· .\ntalnt·· 11111 l' (Fia hatodik gilllll<tzbta 
kor·úhan tl'agikusall t•lllllll,Vl kt'·t (•\ n•l t'Zl'lott. 1. 
iin. \likl,··si :\lih1tlyrH·· :.! 1'. ('spr·j;ín lrnn· lill'. 
Toldy ,J,·,zs!'l' ;-, 1'. Tur·y S;índor· k<ipl<in ( l'oi!.!;ÍI'I 
:!ll 1'. ilj .. \loln<il' ,,,.,zspl':.! 1'. Br·and Bc'·la lill'. 
h·IJ,·.,. <i.\'. :H t. )Ir·. \'<•rTh 1.. ;-,11. ('zi pa.\. 111. 1 ll'. 
HodoJ".l. lll. Szabados 1.. :!ll. \a!.!y S.t'•pit. \. 1 ;-, 1'. 
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Közérdekű üzenetek. 
AliJ,! van Magyarm·szágon ma ember·. aki

nek nt•m lett volna dolga kiiWnhiizií an~·akünyvi 
hatúsúgokkal. .\ zsidútiir·,·únn~·el kapcsolatos 
sz;úr·nmzús igazolások sok emher·nek és sok 
hivatalnak okoztak gondot és hosszúságot. 
mi(•r·t is P lll'lyen tn·úhál.iuk meg anyakiin~·vi 
ki\·omttok ht•szpr·z(•s(•bcn l"ú.mdozú olvasúin
ka~ a kiiwtt•rulií el.iárús tPkintetéhen l'elvil{t
gosítani. 

t. Elsiísm·ban .it•gyezziik meg júl. hog~· 
t S!lil. oktúher· t eliítti idiíkhiíl ( mivel ezen 
i<fc"ípont eliitt úllami an~·akiin~·vi hivatal nem 
volt) szúr·mazú h·atokat a pléhúnián. az tH!I;), 
oktúher· t. utúniakat pedig a vúr·osi (küz
s(•gi) an~·akiin~·vi hivatalnút kaphatjuk meg. 

:! . .\ KeresztlevPic.>k. Iu'tzassági kivonatok 
attúl a pl(•húnil'ttúl k(•r·elmezendiík. amel~·en 

a kpr·esztt.>l(•s. illetve húzasságkiités WrU•nt. 
t S!t:-,. oktúher· t. utúni sziilet(•si. halotti. húzas
s:íJ,!i an~·akiin~·vi kimnatok azon Vltr·os (kliz
s(•g) :íllami an~·akiin~·,·j hivatalútúl. amelynek 
tpr·ii J p t(• n a sz i i Jptl•s. halállwis. húzasságkiitl•s 
tii r·t(• n t. 

:: .. \kúr· swm(·J~·Psl'n. akúr· iJ·úshan 1"01'
dolunk az ilh•tl•kps hivatalhoz. Plt.ízlíleg idc'í
sphh J"Okonunktúl ig~·ckPzziink nw!JIJízhalfi 
adatokat szt•rczni. .\ hinttatok túl vannak 
tt•r·hpln• munk1intl (•s null· a tiihhi k(•r·elmeZii 
miatt st•m lt•hptJwk úr·úk hosszat t•gyesek 
szolgúlatúm. akik m•nttiir·c'idiims{•ghc"il sokszm· 
nu-.g a kl'l'l'st•ttek nP\"l>t sPm tudjúk. Semmi
t>sl'tr·p m• kiildjiink gyL•r·l'kl'kl't a hivatalokha. 
a kik a sz i i ks(•gps l"clvilúgositúsokat tl•r·mészl'
lt'Sl'll mt>gadni k(•ptell'nl'k. :\ll•g kt•,·(•shhé :íl
litsunk hl' a himtalha azzal. .. hog~· itt kt•ll 
IPnni annak. tt•ss(•k llll'gkt•r·psni." 

.J. Ha c"ist•ink iJ·atai mt•gmnnak. júl .ic-
1-!YPZZiik l"el azok adatait. hog~·lm músodszm· 
is sziiks(•!,! lt>nrw r·ü. pontos adatokkal tudjunk 
szolgúlni. a hi~·atalnak. lia magunknak nin-

l.t>g-.iohh ruinos(•g-ii iÜt'tt. 
h•gnag~·ohh ,·ütaszti•klmn. 
IL•goksúhh szaholt ür·akon 

Szlobodától 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖ 5, H A N l SZ-T É R 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

csenek meg az adatok, de van rokonunk, 
akivel küzüs éísünk van, s neki már· megvan
nak ir·atai. rncnjünk el előbb hozzá és kérjük 
Pl tiílc a küzüs éísük adatait. 

ii Legtöbbször egyáltalán nem, vagy 
csak hosszú id(í után kapjuk vissza a szár
nut<r.l'tsi iratokat a hatóságoktól, tehát ne szá
mítsunk arra. hogy majd ha visszakapom. 
akkor· l'elírom az adatokat. 

li) Származási ügyben az állami anya
künyvi kivonatok díjmentesek. az egyházi 
an~·akünyvi hivataloknál a 7720 tmm. számu 
kor·mányr·endelet minden egyes származási 
ímtért t•gy pengéí kiállítási díjat engedélyez 
a kiállíU1 hatóságnak. 

7) Sem az állami. sem az egyházi anya
kiin~·vi hivatal nem küteles senkinek sem díj
mentesen kikeresni a keresett iísök adatait. 
A g~·üng~·iisi Pg~·házi hivatalok általában in
g~·en szokták a ker·esés munkáját elvégezni 
s csak a kiállításért számítják fel az engedé
lyezett t P kiállítási díjat, azonban ne feled
.iiik el. hog~· ez csak a híveink iránti elözé
kt•nységhéíl tiirténik így, mert fenti kormány
rendelet megengedi. hogy a keresését még 
kiiliin megegyezés szerinti összeget számít
hasson fel az egyházi anyakönyi hivatal. 

s. Ha pústán kér·jiik valamelyik ös anya
klinyvi ir·atát az anyakönyvi hivatalnak min
dig kiildjiink válaszborítékot vagy pedig je
Iiil.iiik meg a len'•lben. hogy a kért iratokat 
utám·l>ttel kiildjék el címiikre. Ellenkezé) eset
hPn rnPgtiir·ténhetik. hogy nem kapunk vá
laszt IP H' I ii n kr·e. Legegyszerű bb azon ban az. 
ha a kivonatok kiállítási díját és l'elbélyegzett 
levélhor·itékot Jpveliinkhen mindjárt mellékel
jiik . .\ kiúllíbisi díjat a levélben 20 filléres 
h{·l~·t•gekhen (levél és nl'm okmán~·bél~·egben) 
kiildhl't.iiik pl. 

!1. Ha kl•r·t•sztlt•velet kér·i.ink, mindig ír
juk rnl'g a kl•r·l'sL•tt aty,iünak (•s anyjúnak m•
n:ot b. :\ll'l't pl. Túth .Jünos nPvii ug~·anazon 
(•vht•n tiihh is ll'lll't s akkor· a hivatal nem 
tud.ia. hogy melyikt•t kiildje el. 

lll. Tiin(•nytl'len szii letésü eg~· én kt•
r·psztll•vl'lt"•t n<• a ter·m(•szetes at~·a. hanem 
<"sak az anya ml•gjL•Jiil(•s{•wl k(•r·.iiik. mert az 
at~·a rw\·(·n az it~·l'll g~·l·r·ml'k rwm szl'r'l'JWI. 
sokszm· m(•g utúlagos tiir·v(·n~·esitt'>s l'Sl't(•n 
Sl'lll. 

/J l. 
1 Fol~·tntjuk.) 
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HITÉLETI TÁJÉKOZTATÓ 
MÁRCIUS HÜNAPRA. 

Sunt Rf'l'lalan pléhtiuia. 

Március il-én els() p~ntek. EWzéi d(•lutün 
:~ órától kezdve g~·úntatás. El~«'i p~ntt>kt•n a 
:\lenház kápolnájában egé~z nap szpnt~(·g

imítdás. 7-én vasárnap. Fm·sangmsál'llapja. 
Egyben a hónap elsii vasát•mtp,ia is. ~ta kl'Z
diídnek a G~·öng~·ü~ün ol~·an szépt>n megün
nepelt .. Három napok". :\tindhiu·om napon 
egész napos szentségimádás Heggel i út·akor 
és este li úrakor ~zentbeszéd. Kedden tl(•l
után a szentbeszéd -t órakm· kezdiidik. utlina 
a szentségimádást bere.iezii hatalma~ kiirlllL'
net. Az Oltáregylet imaMája mind a luit·om 
napon d. u. 2-től H-ig. 

Március to-én hamvazószet·da. A sZPnt
misék alatt és déleliítt hamntzkodú~. /la m
razdszrrda .'lzigoriÍ l1i~jf. A nag~·hiijti idei
szakban a Kálvárián minden nap d. ll. ~l úJ·a
kor Jézus kín~zenvedésériil litánia. ~agy lllijt i 
vasárnapokon a Szent Be1·talan templomhan 
d. u. a órakor szentbeszédek lesznek Kl'isz
tus szenvedésériil. 

13-én. nemzeti ünnepünk. !l úJ·akor iin
nepi szentmise hazánkért. 

W-én Szent .Józser ünnepe. Az ünnt•p 
n~·olcada alatt a i úrai mise utün litünia. 

:!il-én. csütilrtükün liyiimiilesoltú Bolduu·
asszon~· ünnepe. Sznkott iinnPpi t·eJHI. 

Ft•rrnrremli piNHínia. 

:\láreius il. Elsii péntek. :\lát· Pliízci napon 
d. u. g~·óntatás. :\liu·cius !1. Húl'hagyc'l lü•dd. 
Este ll út·akOI' hamngszú. nw l~· a la rsa n g 
végét hirdeti. :\lárcius 111. Hamvazc'•szpt·da. 
Heggel S órakor ünnepélyes hamuszPntt>lt'•s. 
utána hamvaz1is. Szigot·ú biijti nap. Húst lll':n 

szabad Pnni s esak l'g~·"zeJ· szahad .i•'•llakni. 
:\liu·ciul" 12. P(•ntek d. ll. :; c'mtkoJ• 11ag~ t,,·,jti 
szt•nthesz(•d (•s litünia. \lúrl'ills 1-t \'cts~·mwp. 

Egésznapos szt•nts(•g-imúdús. Hegg-l'l li c·,rali.or 
a Húzl'arűzéJ·tút·sulat szt•ntmis(•.il'. :\l i n d t· ll c·11·ú. 

G~·apjú- és n~·ui~Sziir 

KA LAPOK 
mlnden mlnc'iséJ(ben. 

KRISZT LAJOS 
GyiinJ(~·ös. Kussuth-ull'a tu. 

.Ja\·ításuk szak~zerüen késziihwk. 

ban szentmise. n. u. 2 úrakm· az Oltáreg~·lt't, 

:~ úrakm· JWdig a HózsaHízértát·sulat tm'tja 
küzüs ima<lt·á.iát. Este li ór•akor szenthesz(•cl. 
litánia. Te lleum. szentség-betétel. Már•cius 1il. 
Hétrii. Nemzeti ünnep. Heggel li (mtkor· a Hú
zsarüzértát·sulat szentmisé.ie megholtjaiért H 
úrakor iinnepi szt'ntmise hazánk sorsának 
.iol>bral'ordulúsüér·t. .Márl'ius Hl. Péntek. Szent 
.Júzser iinnepe. Heggel ll úrakot· iinnepél~·es 
szentmise Szent ,Júzsef olt<iránál. D. u. a Ma
km· nag-~·hiijti szenthpsz(•d litániúvaL Máreitis 
21. Vasát·nap. Hl•ggel li úmkm· a lll. Hencl 
szentmiséje. ll. 11. 1"(•1 2-km· ket·esztuti it.itatos
súg. litünia. majd utiina a lll. Heml t·endes havi 
g~·ülése. :\lúJ't'ius :.!i1. l'sütiit'liik. Uyümtílesoltú 
Boldogasszon~· iimwpl'. i"'nnepi l'l'ntl. ~lüreius 
:!li. Péntek. D. 11. :~ úrakot· nag~·hújti szl•nthe
széd és litánia. :\lürl'ius :.!S-ún. vasámap. F(•l 
2-kor szentkeresztllti ú.itatossúg. 

:\linciPn kl•dden Pstp SzPnt Antal újtatos
scig li t'n·ai kezdettl'l. P(•ntekpnkint JWdig ü.i
tatosslig a Füjdalmas Szlízan~·1itwz katonúin
k(•t·t. ug~·ancsak pstl• li ú1·ai kPzdl'ttl'l. 1\iv(•vp 
a nag~·hiijti p(•ntekeket. amikor d. u. a :~ úmi 
nag~·hii.iti litania kpt·etélwn végezzük. Tehüt 
l'SÍl' li-km· l'Z psptht•n Plmm·ad. ('J.!(•sz hllsv(•tig. 

:·;z,·l/1 llt•rfa!rw plduí11ifl anyakiinyl'i hírl'i: 

ElpiiH•nfl'lí" az tr1m11 fi'IJrwír lttímtplmu: 
Ft·ick Hozália S:.! (•ws. Hot·vúth H. Et·zs(•het. 
Hornith H .• Júzspl" (•s l's(•püny Ilona ll'ún~·a :1 
húnapos, OravPt'Z lstvün liO (•n•s. l'süki ,Júzsel" 
lill (•ws. Csl•lkú Ft.>t'l'ne ~1'i (•ves. ('sajka :\l:u·git 
71 hes. (jm·ai .hinos 'i~1 (•\·Ps. Kanalas :\lút·ia 
t li napos. llot'\"lith :\lúJ·ia ~;; (•\·Ps. Kassuhu .Jú
nos -12 (•n•s. llannos .Juliúnna ~d (•ves. Bl'IH'i 
lml'l' :1!1 (•vt>s. Kontl's Anna Ui {•n•s. Pongt"Ü<'Z 
:\lüt·ia. Pong-t•lit·z Li pút (•s Somog-~·i :\lúJ·ia lt•ün~·a 
:! (•s l"(· l (•\'es, Bozsik Et·zst>hl•t. Bozsik ( iviit·crv . ..... 
(•s ( i(•<·zi EJ·zs(•hl•t IPúnya !l napos. \"ass Ottú. 
\'ass ,fl[nos (•s \'iktot· Tt•t·(•z l"ia ~l (•n•s. FPj<•s 
Be1'lalan ~~:.! (•\"PS. :\z ii1·iik vilúu·ossü!.! l"(•nn•s-
kt•djt'•k IJl•kik ~ . . 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
Hitelszövetkezete 
mint az O. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD r 
KÖLCSÖNÖKET 

el6nyös feltétl'lek mellett folyósit. Postac.ekk. Bankgiró. 
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lldza.-;.wi(Jof kiiUiffdc ft•IJI'IHÍ r ltt)ua p ba 11: 

G~·ur·is Ferenc és Hardúczk~· Magdolna. La
katos I..ászlú-,J6zser és Pataki .Juliánna. Ke
r·én~·i Púl és Bódi Mária-Er·zséhet. Pampuk 
,J()zsef és Kocsis Er·zséhet. Hegedlis .János és 
Sankovics Hozália. Hajnai Lászlú-Br·unú és 
HegelHis Oizclla. Kis Benedek ,J(Izscl' és Polla 
llona-.Juliúnna. .Juhász Káf'Oiy és Bogdány 
Etelka. Vladür· (iyula és Csépe Anna. Kotuul 
,J(lzspl' (•s Kcmics (iizella. B.ixer· Kár·oly és 
(iuhinesik ~hir·ia. Bata Uyula (•s Buda Klára. 
v. ('saba Fer·enc és Szuh(l Hozitlia. Petr·ik 
Anclt·ás (•s Tamasi ~hí.ria 

.,Amit lsh•n l'I!Yhckütiitt. Pmher el ne 
vúlassza !" 

Ft'l'f'lll'l't'lldi plt;luíuia UII!J'Ikiiu,lll'i ldrl'i: 
f.:lpilwufl'lr az (r/mu: Er·dél~·i ,János :l 

húnapos. ('s(•pe Sándor·n(• sz. Hugyai Erzsébet 
s:~ (•ves. Takúcs Fl'rt•nc :!!1 éves. Szabú ,Já
nosn(• sz. \\'ur·rn Arnúlia lii, (•ves. Lukács lst
vún !1:! (•ves. Fl'h(·r· Fpr·erw :10 (•ves. Dr. Nag;v
rniluil~· Súndof'll(• sz. Zuht•r· Olga :!:l (•ves. 
(ionda Súndor·ní• sz. Tr·t•ncsényi Er·zsébet 7:! 
(•ws. Fl'h(•r· Er·zs(•lll't ;-,B (•ws. Bár·trai Sándor· 
4 húnapos. 

llríza . .; . .;fÍfJtJI kiiliilll'/r: Fr·iek Lajos és 
(ioda .)olún. For·gon Bi•la (•s Hohota (iizella. 

Pehely és ,·aua 

paplan 
készítését vállalolD 

Kováts G~""ulá.né 
pftplank.é!iozitönu'lotr.r, Ko!io!ioUlh La)o!io-ulcft 16 

'' 1JO-kl'; lt l tt 
kiill!ll'-, JllljJÍI'-. 

Zl'/11'- l;.'i t/Í.'~ZIIIIlkt•/'t'.'ikt•tfr;.'i 

tiyiiufi!Jti.'~. Ko.'islllh-11. :r Tdf'fo11: .J,j,j_ 

.JI. IN.\' 1 TX 11.1 .\'',·,..:z 1~·m; r. i u ,,. m lm'". 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

GYÖNGYÖS, H ANI SZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 

Szerenünk előfizetöket a Tudósítónak! 
Nem szabad hiányozni ennek a lapnak egy 
gyöngyösi katolikus család asztaláról sem ! 

Hi~I~K 

Az Oltáregylet január at -én tartott évi 
küzgyülésén Streitman Erzsébet n~·. tanító
nc'it választották egyhangú lelkesedéssel az 
Oltár·egylet elnökniijévé. Eddig is tevéken~· 

részt vett oltár·egyleti munkákhan, most mint 
elnöknc'i rokonszenves egyéniségével és köz
vetlen. kedves modorával s lelkes munkál
kodásával minden bizonnyal nagyszerű ered
ményeket fog elérni. A tár·selnöknc'ii tisztet 
továbbra is iizv. Sebest~·én ,Jánosné látja el 
buzgó iigyszer·etetével. 

A Három napok ünnepi szónoka aSzt. 
Bertalan templomhan az idén Orosz Pál kar
cagi hittanár lesz. Az országos hír·ü szónok 
több éve müködik már Karcagon és nagyon 
sok virágzó katolikus intézményt létesített ott. 
Szentbeszédeir·e kliWn is felhívjuk a hívek 
fig~·etml-t. 

Megn~·llt a Katolikus Kultúrház. Hégi 
úhaj tel.iesiilt azzal. hog~· a Kultúrház nag~·
ter·mét ismét r·endeltetésének adják át. Az újra 
festett és par·kettezett nag~·teremnek elsc'i tár
sadulmi l'semén~·e február 2S-án a O~·önl!~·ösi 
Katolikus Leán~·körnek müsoros teadl•l
utánja volt. mi pompás sikerrel zajlott le. 

Levelek a frontról. Sok derék gyön
g~·üsi katonünk ker·esi fel lelkipásztor·üt a 
harcml'zííkrc'il somivaL HUszkén és boldogan 
közül.iiik nevüket. (A levelek még u január·i 
esem(·n~·ek eliitt (•r·keztek.) G~·üng~·üsi András 
tiz .. Richter· .János c'írv .. Lovász András, Czakú 
Sándor· c'ír·m.. ~likulán~·i László c'ir·v.. Dohos 
Fe1·enc íir·v.. ;...; ovák~· ,Jt'Jzsef zászlús. Kemén~· 
U~·ula iír·v .. KOI'esog lmr·e zászlús. Odler Pál. 
Kúlnuí.n Istvim tiszth.. Balogh Sándor szkv .. 
Zsákai .)úzsef szkv.. Har·dúcz~· Antal. Csiba 
Sándor· íír·v.. Toldi Lajos szkv.. Duba István 
c'ír·v .. Fl'ht-r· ,Júzspf c'ír·v .. v. Bognár· ,János lír·,· .. 
Pongr·úez lnu·t•. Toldi Fl'l'Pne tizl'des .. -\ leve
ll' k (•r·kpz(•s(•r···tl i:oom(•t hPszúmolu nk. :\l i n d t• n 
katona ír·üsühúl a ntllús (•s haza. valamint a 
sziiliít'iild szert•teh• csendiil ki. Ad.ia az lsten. 
hogy valamenyir·c'il jú hín•ket halihassunk és 
viszontllithassuk (•pst:•ghen. eg(•szségben •'íkl't. 

Az Alsó\·ármd Rózsafüzé•· Társulat 
tal!.iai az ilU•n is. ··isi szokús szer·int r·észtwsz
rwk a Szl'nt Bl•r·talan templomhan a szt>nt
s(•girnüdúson. ~lincll'n nap pg~· úm hos:o;züig 
tar·t az imüdüs. ~lürTius 7-C:•n. vasúr·mtp d u. 
l ;,-ig. A músodik imaúr·üt \·(•g-zik. llt'•tlún 
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ugyancsak d. u. ·4-:l-g. A :t ima(mit végzik. 
Keddl•n az imaúJ'It·iJ-4~ig lesz . ..\ 12. irna(n·át 
végezzük édes hazánk sorsának jobbrafordulá
sáért Hol'Osi hme. az .-\lsúvürosi Húzsariízé•· 
társulat elnüke kéri nemcsak a Tú•·sulat tag
jait. hanem mindenkit. hog-~· az idén küWnü
sen nag~·számban vegyenek •·észt ezeken az 
imúdúsi órákon. hogy hazünk t.'>s ilomagunk 
számám g~·úzelmet. hékét t'>s SZl'hh .iüven
dc:it kérjünk az 1:-tentiil. 

..\ Fiieg~·házl Énelikar lill (•ws évfor
dulú.ia bensúséges iinnepsl>g kereh~hen zajlott 
le. Febr. 2-án d. P. díszkiizgyülés volt. minek 
ke•·etében ~·lakrán~·i G~·ula polgármesh:••·. Ha
ránszk~· (i~·ula az (lJoszágos l )alossziivetség ki
kiildiitt.ie. ~ára~· Hl'la t'úiigy(•sz. Lihiseh Kái'OI~· 
dr. iig~·véd és :.:\lonostm·~· Adorjún JH'(•post-ple
bános fl'.iezték ki a jubilálú egyesiilet tagjainak a 
társadalom meghl'Csiilést'>t. Hangulatos szava
lat kNeU•hen liilitott m(•ltú l'mh>ket az t::nek
km· n(•hai elniikl'nek Csépúny :\Jagd;t. Este a 
ha!,!'yomún~·os (•s ezuttal is nagysikl'I'ÍÍ hanf!
vei'Sl'llY alatt osztotta ki a llalossziivpts(•g ki
kiildiitt.il'. d1·. Bm·únszky < iyula. az (•npk km· 
régi m i i kiidli tagjainak. a dalossziiwtség em
lékt'>I'Illt't. lll l'H' tag-.iai az t::nl'kkm·nak: Hej
lik .)úzsl'l'. liéczy :\lihút~· (húsi hahilt halt a 
lwl:-ol'Yizmus l'lll'lli 1-i.l'l'l'sztes húho1·úhan) (•s 
l'si•pún~· lstvún. :!ll t'H' tag-ok: ( 'súki .)ü nos. 
Kiss .Júzsd. KoznHÍI'Y lstnin. Zilah~· .Júnos. 
S;inta .Júzsl'l'. .Juhüsz .Jünos. ::11 t'\'es tag-: Kis
Szi J úgyi .Júzs(•r. ~lll éws taJ,! : ,J u húsz Fe rem·. 
Kitiintett·shl'll l't'1-'ZPsiilt az l::nl'kkm· lelkes (•s 
kiizsZPI'l'tl'then üllú karllll'1-'tl'l'l': Pütza~· ,Jú
nos is. 

.\ Karitász fl•h•·uüi·i tPüj;inak szép kii
ziinst'•gp szl'I'etPttl'l haiiJ,!atta l luklay Lüszlú 
kiizn•tll'll p)t'íadüsüt. r::s l'sak fokozta a sikl'l't, 
hogy a zongoi·ün ('spngt'í Lujzika .iütszott ko
moly tudüssal t:">s t'I'Zéssel. ~t:">gy kislány pedig. 
Stilll'I' Zsuzsika (•s Katú. \'ass Lenke (•s Ké
kl'sy h·(·n hüjos mag~·m· tüneot ll•jtett. KP<h·es 
Hüziasszon~·aink Bai·nún(•. dr·. < 'sengt'i!H\ EJ·
do:-on(•. l ;;'u·sn(•. llaYasru··. Lutliinyin(•. LuziH\ 
d1·. l'appn(•. Putnok~·n(•. Stillt•!'lll·. ,·.s Szahú 
.)-n(• mindl'n úldozatot nwghoztak. hog~· \'l'll
d<>g-l'ik júl (•J·ezz<•k magukat. 

..\ Hitéleti Kurzus utolsú l'siitiii·tiiki 
g-~·ü)(•s(•n (•J·tékes sz(•p l'lt.iadüst hallottunk d1·. 
Kalmá•· Üzst.>h at~·útúl. .Jiiüi húnaphan P. IIOI·
nith .\szt1·ik ad l'lt'i. t::,·dpklt.idt'ikl'l. \'l'IHI(•gp
k('t szíwsen hit a 1\m·ihisz. 

.l 1\ttlo/ikll.'i tu,·klmr "";,.,.;".; ;_,;" 
Z()llf/fJI'fl-ft l'rtlrí hflll!/'''' r.•wn y l ,.,. mh·z. 

A Kalot egyesiilet nem isml'I'Ctlen má1· 
ennek a váJ•osnak lakúi t>Wtt. Itt is vannak ke
ménykütésíí. csillog-ú szemü. dc•·t'>k tagjai. akik 
krisztusi l'lgondolás alapján müvelik saját 
lelküket (•s izzú, katolikus magyu•·súggal üll
nak a nHtg")'UJ' .iiivli mmlkújáha. Ez a J'ti\'hli
U•s: Kalot .il'll•nti a Katolikus .\gJ·iu·if.iúsügi Le
gén~·eg~·ll•tek Országos Testiill'tl•t. Emwk a 
nag~·szahásii mozgalomnak. amt>l~·ik a leg
mag~·arabh és lcgiísibh r·(>tpg-f'l', a fiildmivcs
s(•gl'l~ és annak is az il'jírságüm (•pit. g~·iin

g~·üsi csopo1·tja a SzPntkm·a lfüzhan ttu·t.ia 
üsszejiin•tl'll'it. Eg~·házi elnilkl' Pú1·tos PNei' 
káplán. r·J.!~'\'('ZPtií l'lniikl' (•s ll'lke Halliiesek 
.Júzsel'. .\ tiszti km· m•wi: .\ll•lniik: .Juhüsz 
,Júzsl't'. vigalmi elniik: Kiss La.ius. pénztú1·os: 
Cs(•pán~· Púl. titkü1·: Koznuii·i Lüszlú .. Íl'g~·zii: 
Szalnuisi Fl'J't>lll', züszlútm·tú: ~lunküesi ,Jú
zser. hüznag~·: Szaniszlú Sündm·. pt•nztMi p)

ll'llÚ!'iik: Pampuk .Jünos. Szahú Sündo1·. l'l'll
dl'ziík: t's(•püny .Júzspl'. \lunkül'si .\ntal. :\lun
kúl'si Fl'J'enl·. Bamn~·ai ,Jünos. 

A Tudúsítú lll'lll('sak írj (·s nag~·ohh alak
han. halll'lll tl'lSZl'ÜÍs kiilst'í\·pl is tiii't'kszil'i.. hogy 
olvasútülHminak a ll'hl'tú ll•gsZl'llhl'l (•s Jpg job
hat n~·újtsa. Kl>t tPmplomos t'ddigi lapdíszlink 
én•k úta szel'l'Pl'l IIIÜI' a Tudúsitt·, homlokün. 
Tl'l'hnikai okokhúl .iohhnak b'ttszott az l'ddi!.!i 
l'ajznak nwgkisphhit(•sl' .. \ <'irmajzot End1·iidy 
(:\lal'hala) .Júzset' l'k. polg. isi\. l'ajztanürnak 
kiisziinlwtjlik . .\zt (ll'dig. hog~· a Tudúsitú alak
.iünül a miiHh.•nk(•pppn hasznos \'IÍitoztatüst \·(·~
lwzvittiik. Plsiisoi·han P:tjkos Lajos hankí!,!'aZ
gatúnak kiisziin.iiik. 

SZEHKESZTÜI ÜZENETEK: 
'1'111'~ !'i;inctor. l"oi&:IÍI' •. \ ~ZI·nt ErzstoiH't tt•mp

lomra kiildiitt iissZl'J,!I't kiisziinettt·l wttiik ,· . ., itt j,. kii· 
liin nyll!,!túzzuk. ,Júl t•,.;ik lútni. ho:.:-y llt'fllt•sak hl·l~ ht•n. 
hani'm < iyiin:.r~·iistill tú vol is l't•ll'ig,vt'lnPk kl' l' o ,.za
vu nkm ,·.,. szin•spn sit•trwk adomúnyaikkal r·,··l!i di;ik
tt•mplornu k nwg-sz\•pitl•,.;t··rwk kiiltsi·!!'Pi hl' z ho;.úaj<'anrln i. 

i·:•·•h•kl4id4i. llamnazúswrdún hC.jtiilniP kt>ll. .\ 
l'l'lllll'lllt.•st hl',il'll'ntti ,·.,. I'IIJ!l'dd~·pzo t·l'sPki kiir·lpn'·lln•n 
kii'Pjezl'ltl'll ht'lllll' \'olt. ho).!y ham\·aú>,.ZI'I'd(t•J ,·.,. 
IJa!!'YJit.•fltl'kt'll. I'Zt'll a k···t nap••ll iloiliiini \ a!.!\·unk 
1\iitt'II'St•k . • 

,., 1 .. h~i•.-zii!l,itik. lt":.!.l kt.li>ll i.- Jooll111 ta ri:,:yl'i· 
miinkt'l a !!'~ iin!.!yosi girnnúzi~túk rino111 kiallit;'a .. (l. Plti
kPiti szinvonalli diúklapjúm. rninl'k o·Jmt•: Ujtisúg .. \ 
,.zt:•p l•s mindt•u SZI'III;u•ntlu'd rzl,··sp,; lap ir·,·oinak szl\·· 
hol !!'l'atulúlunk .. \z iljti=-úl! irúi ,·.,. "I.PI'kl'sztoi az tii. 
magyar katoliku,; irjti"'ÚJ.! tipusúnak llll'J.!sZt'lllt.•lyP,.il•ii. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 
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