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OLI KUS+TUDOSITO 
X\'. évfolyam. 4. szám. 

1!14:1. 1íprilis hú. 
:\legjl'lenik mirul('n húnuphan. 

Szerkesztiiség és kiadóhivatal : 
Gyiingyös, 

Sze n t Bertalan p lé bá n i a. 

Háború és feltámadás. 

EliBizetési ára egész évre: 
~·- pengő. 

Egyes szám ára: :w rillér. 

Az i<I<•n mt~yon késíín van húsvét. A leheW legkés()bb. Aprilis 2;)-én túl soha nem is 
eslwt ez a nagy és diadalmas ünnep. Az idén küWnben sok minden másképen van. mint 
azeWtt. Tavaly hor·zalmas volt a tél. az idén alig volt hideg. Tavaly alig volt tavasz. az idén 
Jll'dig nuir t"ehr·uür·ban is n•r·iít"én;v volt és r·agyogú napsütés. Máskor vir·ágvasárnapra is szükösen 
volt barka. most akkorra már-már lomhosak lesznl'k a fák. Csak a háború tar·t már· negyedik 
t'Vl' (•s va.ijon a b(• ke el,itin-e még'.' 

Háhor·ús karácson~·ok. hüborús húsvétek. ú lennétek már· emlékek csupán~ Emlf>kei az 
t•mht•r·iség megkínzott nagy család,jának. mirííl .iúl esik beszélni. mert mult. einurit dolgok 
lt>ttek ... 

Vagy talán az ünnep a J(•Jek dolga csupán'.' Független attúl. hogy csillogú és pompás-c 
a kiir·nyezt>t '.' Lehet. hisz olyankor·. amikor nines hé ke és mcssze szállt a nyugalom. olyankor 
is vannak iimH'pl'k. húr· az Prnherek l'lll'kednek (•s súvár·ognak r(•gi holdogsúg után. S talán 
a multhan(•z(•s (•s ernl(•kpzés ar·r·a is jú. hogy kt•r·essiik egy kicsit iinmagunkat. hogy vúltoz
tunk-t• rni magtmk is. vagy cl'lak az idíí nigbttott wilink '.' 

"ost m(•g a híi.itn(•Jküli nag~·híi.iti idíí hetl'i tt•lnek, dl' nwsszir·ííl mür hallani \·(•ljiik az 
allPiujút. ~lost m(•g húrwtosan lila vasür·naponkint az t•gyhúzi szín. de messzir·ííl esillo!.!ni lát
!-!Zik nuí.r· a húsv(•ti diadalmas. r·agyogú feh(•r· ... 

~lost nem tud.iuk még. hog~· nag~·péntekr·e. mikor· 1\r'isztus halálának komor· t(·n~·t• felett 
tí•pl'l•.idiink. rniJ~·en vúltozüst hoz a világr·a a sorst"or·gatag ... Tudunk-t• va.ijon akkor·. a nag~· 
vilúg iissws kt•r·pszt(·n~·ei. szornor·kodni a Xag;\· Halott sír·.ia fl'lett. vag~· saját halottaink sír·jair·a 
kt•ll llor·ulnunk (•s id(•zgt•tniink kt•ll szívsa.iogva l'leny(•szii alak.iukat? S rnik<H' a tm·n~·okhan 
··1jr·a ml'gszúlalnúnak a har·angok. l'gyültalün lesznek-L' rn(•g hamngok. vag~· t>lmennek iik is. 
mint Plmt•ntl'k rnúr· rmiskor· is, hog~· a vigasztalcis dallamai helyl'tt. ág~·úcsiivek rornuíjában a 
halül or·kán.iát hír·dpss(•k ... 

1\r-isztus azonhan az idt"•n is l"l'ltámad ... Feltámad az t•mlt:•kt•zés kl'g~·eletéhen. l"eltú
mad a hiinhünat lí•IPkl'ml'lt'i tí•nyí•ht•n . . . Feltümad akkor· is. ha dísztelenebbek Ipsznek 
l;llan a ~Zl'ntsír·ok ~ ha lll'lll üllanak •ir·t llll'lll'ttiik vasha iiltiiziitt vit(•zl'k. llll'l't nl'kik talún a 
di~z~~r-~···t!· ht•lyl'll akkol' llloll' a halill llll'Zoin kt•ll Í'l't•lliink pú~zto1·kodniok ... 

,\ ft'ltamadi:s ig-azúllan a lt"•lt•kht•n zajlik IP. 1\r-isztus a t(•n;\'l'k kt•m(•nysí•g-(•n•l esak az 
t·l~•i húsv(•t r·t•ggpJ(•n tiir·tt· iisszt• a sziklasír·t. azúta szpr·tar·tüs t'Z és l'rnlékez(•s. Amikor 
azonhan g-ond í·~ hiinsújtotta l"(•r·riak talún hosszas tusakod;í.s (•s lt•lki t(•pel•'id(•s után t•lrnl•nnl'k 
a ~)·úntatúsz(•kig s ott ll•r·ak.iük a l"iildi vándor·Jüs tl'r·h(ot és por·út. amikor· sajgú szivl'khl' vissza
szilli az (•gi h(•kl' (•s a ll'lki posvún;\· ht·J~·t•tt Íl,jl'a r·ag~·og a tisztasüg, akkor mindig mt>ghmu:·t-
14iclik a fl'ltúmadüs nag~· esodúja. mt•r't lüisztus ír.im (•Ini kt•zd az t•mhl•r·szívt>khl'n ... 

. \ hühor·il tar·t mí•g. dl' t•gy(•nilt•g mindt•nki h(•kN ter·l•mthl't magában. S ha ez a lll'lst'i 
h(·kl' nH•gvan. akkor· .iiihl'l il.i zivatar·. vag~· ll•gitümadús. szir·énaiiviiltés és homhaviJ.iogüs. 
11<'111 fog l"t"•J(•nk t•mhl'l'l'kt•t talúlni. ham•m olyanokat. akik ernPlt t"t•.i.il'l n(•zrll'k szt•rnh(' a halüllal is. 

Tümad.iunk I"PI 1\r-isztussal. TPstv(•r'l'k! Elc'ihh azonhan hal.iunk mt•g a hííniik szúmár·a. 
'I't·~tví·r·. az l'gyhüz II<'!.!Yl'dik pal'arwsa a g;\·úntatúsz(•kl'klll'Z siir·gt•t ~ /J. ! .. 
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Jöjjetek 
a g~·üng~·üsl Fájdaln~as Szüzan~·a 

öst ke~~·hel~·ehez! 

Az emher· szomm·ú nap,iaihan vigaszt (•s 
e~~·iitt(•r·z(·~t kl'I'{'S. Kl•r'l'Si sok lwt~·pn (•s sok
félek(•pl'll. cte mlú.iúhan ott. anncit talúl.ia nwg. 
aki ma).!a nag~·on .iúl tud.ia. hog~· mi a szpn
n•d<"s . .\ Fújdalmas Szíizanya tisztt.•lete va
lahoi!Y a mi kor·unk(•. amiko•· INhizon~·talan
súl! nm és sok-sok a g-ond s al!goctalom. 
~al!~·on idíiszer·ií hát a l!~·iinl!~·iisi hm·ütok 
tl•mplomúnak iísi kl·g~·szolmihoz. az Ar·an~·

pil•túhoz l'lzaründokolni {•s kiinyiir·iil!ni a h(•-
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k(•(•rt. hm·l·olú ,-(•n•ink l!~··•zl'lm(·(•rt (·~ haza
t(•r·t'•s(•(•r·t. .\z id(•n ÜJH'ilis h•'• lii-ún. l'újdalmas 
p(•ntl'kl'll ll'sz az iinneps(•J.!· a Fújdalmas ~al!~·
asszon~· tisztpJpt(•r·l•. Elúúill'l! l :1-ún (•s l .t-(• n. 
kPddl•n (•s ~zpr·dün l'stl• l <'Imkor· a l'l'l'l'rH'l.'
sek tpnrplomúhan szl•ntlwsz(•d (•s újtatossÜ!! 
h•sz. .\prilis 1:-t-(•n. esiitiir·tiikiin d. u. ::-kor· 
litúnia. gyt'tntatús. ;-, úmkor· kt•r'l'sztút. este 
f{•J l <'11·akor· szenthesz(•det mond P. Ke<"Zl'IY 
:\ll·szciros .\Jhpr·t OF:\1. misszit'ts atya. Apr·ilis 
lii-ún. t'üjdalmas p(•ntekPn hajnalhan l úrakor· 
kl're~ztút-.i:í.r·üs. ;-, --!1 t'tl'llil! mindl'n úr·úhan 
szpntmisl•. fi t'tr·akor (·rwkl•s naJ.!.nrrisl' a ko
l osto r· J t't ll'\" 4I i(• r·t (·s It l' \·onul t l ron\ (•d l' i n k{·r·t. 
utüna a Szt•nt Fl•r·l'rll'-r'l'rHI tagjai iinrwp(·J~·c

sen nwg-újítjük fogadalmukat. !l úmkor· iinrwpi 
szenthl•sz(•det nwnd P. J{(•z :\lar·iün mísszi<'•s 
atya. l t t'11·akor· SZl'nt Fl'r'PrH· llannadik HPrHI
j(•npk tl•nrplomi gyiil{•sl' lwiiltiiz(·s~pJ {•s ht!!ada
lomtétl'lll'l. Estl• l úmkor· hl'l'l•.iezo sZl'nthl'
sz(•d. litúnia (•s TP l )p um. 

Az új nyári időszámitás nerint a szentmisélc 
hétköznap reggel 6, 7, 8 órakor, vasár- és 
ünnepnap 6, 8, 9, 11 óraicor lcezdödnelc. 

Közérdekü üzenetek. 
Húzassá~kütés l'Wtt áll(J híveinknek aka

runk segítsé~Í'I'l' lenni. mídiín jl'len kiizlem(•
nvlinkhen fl•lvilá~ositjuk cíkl't al'l'úl. hog~· mi 
a' tl•emlií a luizassügkiitl•s Pliítt '.' ElsíísOI'han 
is tudni kell azt. ho~~· l'~~·luizi luizassügot 
esak akkor· kütlwtnek a Wr·vén~· r·erHlclkPz(•sp 
szl•r·ínt. ha t•Whh a polgár·i hüzasságukat nwg
kütik. :\lindkét hüzassügkiH(•shl'Z sziikségl's, 
hOI!Y a húzasulandúk iratokkal il!azol.iúk SZl'
m(•Jvazonosságukat. Az l'~~·luízi luízasslil!hoz 
sziiks(•ges a hüzasulandúk kr·rr·.-:zllt'l't•lr·. Ezt 
1U'I'Úl a jJINHÍIIÍfÍI'fÍI kell hl'SZl'r'l'ZllÍ. llllll'l~·i

kl'll kt•r·esztpJt(•k iíkl't. Allll'llll~·iht•n a .it'I!Yl'
sek. vug~· uzok eg~·ikl• iizn·g~·. llg~· Íl!azolní 
kl'll pJiihhí húzastürs halúlozüsút is. fia a .il'
l!~'l'Sl'k. vagy azok l'g~·ikt• azon piNHínia 
tl'mplomühan lu•r·l'sztl'ltetl'tt. ahol a húzassú
g-ot llll'l!kiitni sz;'md(•koznak. akkor· llll'l! a 
kl'r't•szth•vpJ(•r·l• sint•s ~ziiks(•g- az ott kt•r·l•szh•lt 
'lt••r\·t•snt•k i lll'tw l.l'"\'l'Sl'k lll' k. . ,....., . . . ,.... ' ~ 

:\lúsk(•ppn üll a hl'l~·zpt a pol!!Ür·i hatt't
l'Úl! t>liítt. Itt hl' kt•ll mutatni a kl>t jl'J.!Sl'S 
.-:ziilr·f,~.-;i flll!lflkiill,l/l'i li iniliaiti l. a lll'!!.'. sziil•"i 
sziill't(•sí anyakiinyvi kívonahít. tlmíl•h<'t a 
sziiliik húzassúj.!h•n•J(•t. mi•g akkor· í~. ha ott 
sziill'ttl'k. ahol a hüza~súg-ot kiitní szúnd(•koz
nak. lü•ll azonkiviil. ha ajeJ.!~-l'~l'k. vag~· azok 
egyikl' iiZH'!!~·. az Plhalt hüzastür·s halotti 
hizon~·itvün~·a is. 

Sziik~t'l!l'S PZPnkíviil: ha a hüza~ulandú 

nt!!~· at~·ja :\lag~·ar·or·sz<ÍI! Plszakított tpr·iill't(•n 
vtli!Y kiill'iildiin sziill'tl'tt. a hüzasulú üllam
polgür·süg-i \'1\1!~· illl'hís(•g-i hizon~·ítvü n~·a (l' Z 

G.,·ap.tú- és n~·ulszür 

KA LAPOK 
mlmlen mlnc'iséghen. 

KRISZT LAJOS 
(i~·()ng~·üs. Kossuth-utl-a tu. 

.Ja\·íhisok szaks:t.t>l'tíen kt:•sziihwk. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
Hitelszövetkezete 
mint az 0. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 

KÖLCSÖNÖKET 
elónyös feltételele mellett foly6sít. Postacselclc. Banlcgiró. 



lltúbhi az ú. n. Tr·ianoni záradékkal ellátva!) : 
ncrn~iilünhen katonai lcszerelési vagy soro
zasr rgaznlvány : állá~o~, l"oglalknzás igazolása 
hivatalríínük ~utal : állaodú htklwl~·ct igazolú 
hiznnyíh'lí.n~· a r·enll(ír·ségtéíl (l"alusiaknál a 
kiizs(•gluí.zlitú l). 

~lidlín rnindezek az h·atok meg-vannak. 
a~kor· nwnjt•rwk el a .iegyesek az anyakönyvi 
hrvatalba (•s mutassúk be az iratokat. Ha az 
an~·a kiiny\·\·c:~.eW az iratokat r·t•ndbcn talál.ia. 
f".Wtk f'ZIIIfÍII nwn.ienck l'l a tisztior·vosi hiva
talim 01'\'osi vi:~.sg.Uatr·a. 

~e l"l'lt'jtsiik el. hogy az eg~·házi és pol
J.!ÚI'i hatúsúg nem azono~o~. telltit ha valaki a 
polg-úr·i hatúsúJ,! l'liítt l"elmentést kapott hir·dp
t(•_s .. \'ag~· mlanwl~· akadúl~· alól. ezt a:~: pg~·
hazr hatósúg-túl is kiiliiu kPII k(•r·ni. 

A húzassügkiitl•shez szükséges okmitn\'ok 
h(·J~·egmt•ntl•spk~ .-\ szúr·nmzús igazolásá.hoz 
kivültott imtokat MzassúJ,!kiitl•sn(•J nem fo
gadják el. .\ hüzassúg-kiit(•slwz sziiks(•gt•s ok
rnún~·ok kiiziil az IS!Iil oktúbt•r· l. eliittiek a 
pl(•húniúrúl. l'Zl'll idlípont utüniak az illet(•kps 
ülJami anyakiin~·,·i hivataltúl szt•r·zpnlliík bt.•. 
Kiúliitüsi dí.iuk dar·abonk(•nt :! (kPttií) JWnglí. 

(1-'ol~·tatjuk.) /). 7.. 

,.\ Katollkus Legén~·eg~·let LXX\'111. 
(·,·i r·t•ndl's kiizg-~·(í l(•sét l i.vii miileso It ú Boldog
asszon~· iinrwpi•n tar·totta. li~·iing-~·iis vúr·osü
nak t•z a IPg-intt•nziwhh éh•ttc'íl liiktPhi eJ.!~'

Il'h' lU:! il'júsúg-i taJ,!g-al J'l'JHIPikPzik. rniJ,! a 
\'(•dniikiik száma -1:!11. Ez (•vhPn :11 ideiJ,!Ierws 
tag· \'1Ü' az a\·atcisr·a . .-\ rnost dúlú hühor·ír ;-,n 
\"(•dniiki (•s :!!l il'júsúg-i tagot sú•litott t.'l az or·osz 
hal'l'ml'Z•.ikr·t.• .. \z iljúsúJ,!i tagok kiiziil hür·om
r·úi. .\gúes Lúszlúr·úl. Tor·nai Súndor·r·úl (•s 
Bozúki l h•zs•'ir·•·il. mint h•'isi lmlottakr·úl eml(•
kPziink mt•g-. :\'eviik Jpg~·pn iir·iikk(• ülclott. 
t.•mli•kiik aiPgszPntPhh pélclaadüs ~ .\ Tiir·iik 
Kcilruún-I'(•Je ijnúll«'•sitüsi alaphúl t•zid(•n :\'ag~· 

. \lajos t'odr·úsznu•stPI' r(•szpsiilt. .\ p(•nztúr·i 
,iPil•nt(•s sz<lrnol hP az Pgylet liikh•t•• (•ll'tt'•r·•il 
r·idl'g szúmokhan. 1!11:.!. t'•\'i hp\·(·tt.'l -t::.;;-,!J l' 
li:! l' .. mig- a kiadlis ·l l.!l;-1~ l' :!S L. kt'•szp(•nz
mar·ad\·ún~· 1.~111 l' ::l L 

l.t•gjohh milliiSt•gir ÜI'IH. 
ll'gnagyohh ütlaszti•khan. 
ll'goks«''hh szahott i'tr·akon 

Szlobodától 

a 

HITÉLETI TÁJÉKOZTATÓ 
ÁPRILIS HÜNAPRA. 

·'·;z,·ul 1/f•rlulan plébtinia. 

.\pr·ilis 2-án elsíí péntek. A Menház ká
polnájában egész nap szentségimádás. Előző 

délután fél -t-tiH gyóntatás. - 4-én első va
sár·nap. Este li úrakor az Oltáregylet imádási 
<'mija. t t -én Feketevasárnap, a Kálvária 
hírcsúja. Heggel H úrakor körmenet indul a 
Kúlvár'iára, ahol szentbeszéd és szentmise van. 
--- tH-ún, Vir·ágvasárnup barkaszentelés, kör
menet, passióéneklés, - 21-én, nagyszerdán 
délután lamentáció. - 22-én H órakor nagy
mise. dél_után lamentáciú. - 2:1-án nagypén
tl'k . .\z l ·r halálának emléke. 9 órakor cson
kamise. passiúéneklés. szentsírok felállttása. 
Szentsír·ok vannak : Szent Bertalan, Szent 
(>r· bán. Sze nt Erzsébet és a Kálvária templom
han . .-\z iskohí.sok t úrakor látogatják a szent
!-'ÍI'okat. l"elnlittek fél :1 órakor. E napon van 
a Kálvür·ián az utolsó nagybil.iti szentbeszéd. 
Este i úr·akor· szentségbetétel. - 2-t-én, nagy
szombaton reggel li (u·akor szentségkitétel. 
tiiz. \'ÍZ, hilsvéti-gyer·tyaszentelés. H órakor 
iinrwp(·l~·es szentmisc. Délután feltámadási 
szer·t<trtús. Sol'l'end : .t úrakor a Szent Erzsé
hl•t h•mplomhan. ,, úmkor· a Szent Orbán 
tt.•mploml.Htn. 1 ··u·akor· a Szent Bertalan 
tl•m p lom han. 

E napon. Szent Uyör·g~· napJan lép 
t'·letht• a n~·ür·i hitl•leti r·end. Heggeli harang
sli'•. tt•liintl'ttel a megváltozott órabeosztásra. 
~~ úrakor·. esti hamngszó H úrakor van. Ke
r·psztel(•s (•s avatás fél :l úrakor. temetés ;-, 
úmkor· van. Szomhaton és vasárnap a litánia 
miatt a temPtés t'(•J ;; úrakOI' van. 

:!:-1-t•n HúsvNntsárnapja. A reggeli szent
mist.' után az Nt•lpk meJ,!üldása. 21i-án a szo
kott iinnepi r·pnd. 

.\ hilzaszt•ntelés. tekintettel a nag~· Un
rwpr·t.'. t•gy h(•ttt.•l pJtolúdik . 

r,. /'('1/(' 1'1' ml i J !l du í ll i fl. 

.\pr·ilis :!-iÍ.Il Pls•'i p(•ntt.'k. liyúntatüs mür· 
t•l«'ízli d(•lutün. l l(•lutün :: úr·akor· mtg~·hli.iti 

swnthesz(•d (•s litúnia. - .\pr·ilis .t. Yasiir·nap. 

Pehely és "''a.Ua 

paplan 
készUését vállalom 

Kováts Gyuláné 
llftiJiankt'!ioi.Uörne•ter, Ko••uth LaJo•-ul«:'a 16 
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Re~~el ll úrakor a Rózsafűzértársulat énekes 
ntJSE'Jl'. Délután fél 2 úrakor kereszúti ájta
tosságo. majd a Húzsal'íízértürsulat havi sorso
lása. - Aprilis H. Pl>ntek. Délután :l úrakm· 
szentbt•széd és litánia. Aprilis l a.. l-t. (•s l i1-én 
(kedden. szerdán és csiitiirtükön) Pste i Ma
kor lelki~yakorlatos szl'ntbesz(>d és litiinia 
níík részére. Beszédek eWtt és után g~·únta
ttis. - Aprilis W-án. péntt•ken a Fájdalmas 
Szent Szííz ünnepe és eg~·twn bút•sú.ia. l>. u. 
:~ úrakor nag-yhíí.iti szentbesz(•d (•s litünia. 
- Apr·ilis lS. Yirúg-vasár·nap. Heggt.>l fi úJ·aktH' 
a lll. Rend szentmisé.it'. B úr·akor iímwp(·J~·es 
harkaszentelés, kiil'lltenet. nag~·misl'. Jl(•Jutün 
l'él 2 úrakor· ker·eszúti üjtatosság. utána a lll. 
H end rend Ps ha Y i gyíílése. - ..\ prili!-0 1!1 .. :!11. 
í•s 21-én (na~~·hétW. kedd (•s szNdün) t•stl' í 
órakor lelkig~·akorlatos szpnthpsz(•d él' Iitünia 
férfiak részér·e. Bt>szédt>k t•Wtt (•s utún g~·t'Jn

tatás. - Aprilis :!1. ~ag,,·sw•·da. llí•lutún -t 
úrakor .Jert>miás sir·atmainak (•rwklí•se a g~·üsz
zsolozsmával. Aprilis :!:!. ~ag~·esiítiir·tiik. 
Délelíítt B úmkur· szt•ntmist• kiiziis szt>ntúhlo
zással. pa po k (•s h i n• k szú rn ú r· a. J)(• lu tán -t 
úrakor· .Jeremiás sir·atmai. - Apr·ilis :!:t ~ag-~·
péntek. A szt.>rtartüsok d. c. s úJ"akcu· kt•zdííd
nek. D. u. l úr·akor· a szentsír·ok látogatüsa 
kiirment>then. -t úr·akOI' .Jt•J·emiüs sir·almai. 
Este S (u·akor az OltüJ·iszents(•g Yisszahet~·p

zése a szentsírtúl. - Apr·ilis :!-t. ~agyszomhat. 
A szer·tartüsok r·eggt.•l í (11·akor kezdt"idnt>k. 
Szentség-kit(•tt•l S úmkm·. A swntmist.• kh. t'(•J 
B úr·akor Yeszi kezdt>t(•t. Estl' fi úmkor· l'l'ltú
madási köi'llll'llet. -- ..\pJ·itis :!il. Jlús\·(•tmsltl'
nap. Ht•ggel fi <'mti szt•ntmise utün t:•tl'lszpn
telés. 1>. u. 1'(•1 ;, úrako1· litünia. .\p1·ilis :!fi. 
HúsYéthNI'ú. llt:•lt>Wtt ll úmkor· a :-izl'nti(•Jpk
Társulat énekes ~'Zl'ntmil'('.il'. 

:\linden kedden estt> fi úJ·akm· :-izt. Antal
litánia szenthesz(•ddl•l. A lelkig,mkm·Iatos na
pok alatt mindig a ll'lkigyakor·Iatos litcinhinti 
kapesol.iuk iissw. Ez t'sl'thPn fi úJ·akm· l'lma
md .. \ pt:•nt«.>kl'n szoki"tso~ fi c'tmi. Fi"t,idalma~ 

Sztlz litúniúit a nal.!~·l•iijt l'ot~·an1ún rnindig· :: 
úJ•akor· taJ·tjuk a IHtg~·hiJ,iti litillliilml l'l.!~·hl'

kiitYe. Hús\·(·t utün mü•· fi úl'ai k«.>ztlt.>ttl·l. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

1/f•l ,; l dr d f'/ ffJ,f/WI. láil r·:úi 11 i i kl'/ /'oly r í, í l. 
Telefonszam: 230. 

rltJiingyöspii ... piiki sz,•nt ./dno.'> ll'lnplom. 

Apr·ilis :!2. Nagy<•siitiir·Wk. S iu·akor· szt•nt
misl'. utúna olbir·l'oszuis. - Apr·ilis 2a. Nag~·
pt:•ntek. S órakor Passiú (•ncklése. kün~·i)r·gé

sek. csonkamise. Oltársziszentség kitétele. 
Este i ilrako1· Szentségbetétel. -- Aprilis 24. 
~ag~·szombat. A szer·tar·tiisok •·eggel i úrakor 
kezcWdnek. I>élutiin il órakor t't.•ltiimadási kiir
menet. - Húsvétvasür·napján iinnepi rencl. 

·"'zf•nf lkrfa/au plt;IJtiuia tliiJJakiinyl'i hird: 
1/tiza ..... wiaol kiitiilldi' lll ti rt:i u.~o~ lu hm plmn: 

Pataki .Júzsel' (•s PetJ·ik Ilona. Hag~·nuisi ,Jú
zsel' ~fihüt~· (•s Btll'<lúezi Etelka Ilona. Ft'I'encz 
(i~·ii•·g~· li(•za (•s Kelcnwn ..\nna. Bo<••· ,Jpnci (•s 

l lutka ~hu·git. ~ag~· lgnácz (•s Hi bár· L('nkt.>, 
Ft>h(•r· Imi'(' (•s :\llinkú :\hu·git. Szahú .\ntal (•s 

Buzsik Hozál. Túth tráhor· ,Jpn(i (•s Borosi 
~hu·git Fr·anciska. Szil·nmi Sündo1· (•s SündoJ• 
:\11\r·ia. Bm·tha Sündor (•s ~ag~· Hozália. Sztan
km·ies lstnin l'~' Szahú Ilona .Jolün. 

Elpihr·utd· az (rfuwmfirf'iu.~o~ IHílmplwu: 
Bogdány lstYán 4:! (•n•s. Ko\·1ies Ft.>I'l'lH' 

Sli (•ws. KoYáes .János :!:! l'\'l'S. Oeskú (iyuJa 
lu'isi halott :li l'\'l's. ( hu·ai ,J ü nos -t húna.)JOS, 
Kt•r·t.•k lstYúnn(• sziil. Bm·tus Anna SO (•n•s. 
Fisehlt.>l' (i~·iiJ·g~·n{• sz. ( 'st•r·ta :\hir·ia i1li éYes. 
Túth .Jánosn(• sz. Takües Anna i'H én•s. Km·
dos .Julianna fi hónapos. Olüh .János fil (•n•s. 
Pethes .Júzst.>l' !Ifi (•ws. :\lolmir· (i~·ii•·g-~· i':! t'\'l's. 
\"e•·el• Zoltün !l (•n•s. Túth lstYúnn(• sz. Papp 
Húza K1 (•n•s. Ht>jlik ,Jcinos a h«.>tes. Bak ,Jü
nosnt:• sz. Húsi ~lür·ia :!~ (•ws. :\lt.>tlik ,Jünos 
í í (•\·es. Húzsa lstYün S:! (•n•s. K ishen«.>d«.>k 
~lür·ia i1 hónapos. Bamn~·i \'l'IHIPI íi' t'•ws. 
Hannos Etl'lka t:: (•n•s. (it'I'Zi lnll'l' :~s (•ws. 
l lc'lzsa .Júzsl'l' t:~ hú napos. Balog-h Sündoi'Jl{• 
sz. 1\o\'Ües Er·zsNwt ~i1 (•n•s. \"m·húez (iusztúY 
fii, (•n•s .. \damt'l'Z l'ül fili t'·n•s. Sza hú ,Jc'Jzst.•l'n(• 
sz. H«.>,itik Hozülia í-l (•ws. 

,..,,,.,.",.,.,.",,; plduí11ia all!l'tkiiii!JI'Í hírf'i: 
J/r Í Z fl ,'i,W Í fl lJ l /J j fij If f'/í' IlU Í rf'i /IS Ilf Í ll fl p lm ll : 
h•h{•J' lnll't' t'·~ .Juhüsz Emma. Hin•s .Jünos 

t•s !\aszal• Er·zst'>!Jl't. Szahc't lllll't' (•s \'l•J·hüszi 
h·(•n. Bamn,\·i lst\·:ín t'•s <'siha Anna. Ilobus 
Bt>J'talan t'•s <iut~·üs Katalin. Bm·11c'H'zi :-iündoJ' 
{•s Budai Anna. Bt>kl'l'S Púl (•s Küposztüs :\Im·
l.!it. Kisduda <i~·iiJ·~.'· t'•s :\lolmír· ~lür·ia. 

m JJilif'lllr·k fl Z ( rlHlll IlU Í l'f'i liS /itÍIUIJJIU/11: 

1\o\·;il·s ,Jc'Jzst>l' í:-1 (•n•s. f{(•z ,Jc'Jzs«.>l' s l'\'l's . 
. \lak kos .\lajos lií Í'\"l's. ( i;ihJ·is t i(•za 2:1 l'\'l's 
l ~;il 'li húl,\' :!:! {•ws. Bt>ZZl'l.! Ft>I'l'nl'n(• sz. l'a: 
t•ws Htmília !It t'•n·~. 1\oüu·s lst\':ínnt:• sziíl. 
Antal .Julianna !1!1 {·n·~. l'a.iko~ Tihor· :!l {·n•s. 
Túth 1\at.alin ~'" t'\ l'~. 



Krlstun Endre püsJlÖk, kliptalani hel~·
nük t'"r Ümtgyméltúsága mélytar·talmll nagy
biijti szózatáhan, mit a szúszékr·i)) és az 
iskolákhan is l'elolvastunk, l'elhívta a híveket az 
áldozatvállalús kiitelességér·l'. :\. meleghangll 
atYai intl'lllll'k mindcn bizonnyal mély nyo
lll~lkat hag~·nak a gyüng~·üsi hívek lelkében is. 

Az Emericana már·cius lli-iki gyíílésé
nek illusztris P liiadója l )r·. Schrotty Pál. re
r·enL'l'S tar·tom1ín~·l'íiniik volt. .\z iir·iikváros. 
IU1111a sz(•ps(•g(•r·íil. jell'ntíis(•g(•r·iíl beszélt. Ezt 
l'l'l'Ztl' íi 1:! évi ottlu·túzkodüsakor·. :\legvilá
gította az l'lc'íadú a n(·g~·szüzmilliós katolikus 
Egyhúz kol'lnúnyzüsünak m6d.iüt. Szólott 
Ül'zl•ntst:.g(•r·íil, aki a Vatikim csendj(•ben min
dl•nr·iil (•rh.•siil (•s sz(•Jps l<í.túkiir·r·el intézi a 
\'ihlf.!l'f.!Yhliz iig~·eit. .\z t'Wadúnak a nag~·
sz:'illlú hallgatúsüg igazi tetsz(•ssel kilsziinte 
nwg a tanulsügos. (•r't(•kl's l'líiadást. -- Apr·ilis 
t ::-ür·a a n•zptús(•g l h'. Bar·iska :\li húl~· szom
hatllt'lyi kt•r·. isk. igazgatút k(•rte l'el eliíadúul. 

.. \ Karitász nuir·cius havi iisszejiivetelén 
Balúzs-l'ir·i La.ios i~·azg-atú nagyon ér·t(•kes 
l•lc"iadúsa nwllett az Er·dús Tivadar· által zon
gor·ún kis(•r·t Zsoldos Katú (•rwkszámai (•s 
:\lilt(·n~·i Laeika szavalata t•ml(•kezl•tes siker·t 
.il'lt·ntcttl•k. A tl·út l'ZUttal vúr·osunk bank
igaz!,!atúi. illl't\'l' hitn•sl'ik adtúk. m•n•zetesen 
J)udüs El'lllin(•. tlun,,·adi-Bllzii.s Küi'Olyn(•. Kosz
tulnvik .Júzspl'n(•. lüasznai .Jii.nosné. Sirnák 
Erul~·(•n(•. Zsohlos K:ir·oJ~·n(•. ~l'llll'S .iúságukat 
kiisziin.iii k. 

Szeméh·i hírek. Púr·tos Pl>tl•r· g~·üng~·üsi 
küplünt. aki· szl•ptl•mhl•r·twn kl•r·iilt a Szl•nt 
Bpr·talan pll'hüniúm. Kr·iston Endr·p kii.ptalani 
twlyniik. piispiik lu·unk a .iii.szl'(·n~·szar·ui ple
IJünia adminisztr·útor·i h•l•ndiiiwl hízta meg. 
t-ll•Jv(•be ~l·mes ,Jií.nos káplán ker·iilt :\lezií
kiiv~·sdr·íil. .\ túvozc'mak ú.i rmrnkakür·ér'l' lstl'll 
úldúsút k(•r·jiik. az (•r·kpzlit SZt'l'Ptl•ttel kii
sziintjiik. \.t>llll'~ .Jünos a 1\iizponti illiami 
~(·piskolühan. az lpar·ostanorwiskollihan (•s. a 
:\h•zogazdasügi ~(·piskoláhan lüt.ia el a tut
tanúr·ükat. ü lett pgyhúzi t>lniikl' a Kalot-nak 
is. Sivllk lsl\·;ín. volt g-~·iing,,·iisi :\ll'úigazdaslí.g-i 
Kiizépiskolai hittanár·. aki most t(•r·t haza 
Or·oszor·szág-húl. ahol t1ihor·i ll'lk(•szi szolgála
tot tcljl•sitl'tt. .Jüszlll'r·(·n~·hp kl'l'ii It Karú
t•som·i ,Júzspl" volt g~·iingyiisi polJ.!Ilr·i ll'lí.n~·

iskolai hittanür· hl'ly(•r·l'. aki a tiszaminai pll'
hünos ht•tl•gs(•ge miatt Tiszancí.nlim kiildetett. 

A Három Napok alatt óriási tömegek 
vettek részt a Szent Bertalan templom hagyo
mányos engesztelii szentségimádásán. Az idő 
is csodálatosan szép volt, úgy hogy farsang
keddjén a befejezi) kUrmenet fegyelmezett 
vonulása igen mély nyomokat hagyott a lel
kekhcn. Orosz Pál karcagi hittanár, aki a 
Hür·om Napok alatt ünnepi szónok volt. nag~· 
és emlékezetes hatással hfrdette az Isten igé
jét. A nap minden órájában nagyon sokan 
voltak a templomban. különösen azonhan a 
dl-li (r·angyala (•neklése alatt. valamint az 
Alsúvár·osi 1::w Húzsarüzér Társulat imádási 
éml,ján, amikor hazánk sorsának kedvez() ala
kullisáért és a harcoló honvédeinkért imád
koztunk. 

Zongoraavató hangvcrsen~· keretében 
a tiíll' megszokott igazi tudással szer·epelt 
március 7-én a Katolikus l::nekkar. A szer·epW 
vendégmíívészek: dr. Bösziir·ményi Nag~· Béla. 
Szahú Ilonka és Luttor· :\lária kimagal'lú ér·
tékíí míisor·szümai. valarnint Borhy Ottó zon
gorakís(•rete a Katolikus 1::nekkar által ann~·i
szor eliircvitt gyiing~·ösi zenekulturának ron
tos és ér·tékes állomását jelzik. A Polgár·i 
Leánviskola énekkar·a. valamint a Fiil'gyházi 
I::nl'k.kar. mint testvér·-eg~·esiilet f(arrikara hoz
zá.iárultak az est siker·étwz. mit Pátzay .János 
kar·nagy rál'lldhatatlan munkálkodásának és 
dr·. :\hí.r·a~· < iyiirg~· jár·ásbir·ú r·endeziii te,·é
ken~-s(•gének kt>ll kilsziinniink. A nagyhatású 
hen•zptií szavakat Duklai Lászl(, mondotta. 

Bensliséges ünnepség keretében adta 
üt :\lonostor~· Adorján JH'épost-plebános .Ju
hász Fer·encnek. a Fíieg~·tuizi ~:nekkar ötven 
(•w mííködií. feh(•r·hajú. derék dalosának az 
Or·szágos l )alossziivetség ar·an~y-oklevelét. ~ll•g
hatéldntt szavakkal kiisziinte meg Feri hácsi 
a l'eléje szállú ünnepi szavakat és továbbra 
is szorgalmas. lelkes rnunkát igért. amit számos 
éven keresztUI engedjen is neki a :\tindenható, 
kinek diesíis(•gér·p már eg~· rél évszázad úta 
(•nl' kl' J. 

Drága, jó feleségem elhúnyta allealmából 
jezett jóleső részvétért ezúton is hálás 

zönetet mondolc FISCHLER GYÖRGY. 

HAMNOS lÖZSEF és családja ezúton is 
köszönetet mondanalc Eteiica leányule elhúnyta 
alkalmából kifejezett jóleső részvétért. 
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A Kalot g~·üngyösi eg:vesülete március 
U-én a n órai nagymise keretében iinnepé
J~·es tagfl•lvételt tar·tott. :m ú.l Kalot tag tett 
igéretet. hogy a krisztusi-mag~·ar gondolatnak 
kemény harcosa lesz. Este barátságos üssze
jövetel volt a Szentkoronaházban. 

Az alsóvárosi e"yházközség Hunya 
Margit - Gitta niivér - személ~·ében egyház
küzségi niivért állított munkába. Az új eg~·ház
küzségi ndvér· munká,(ára adja áldását az f·r· 
lsten. Hivatali szohá.ia a Pap :\lelchizedek-utcai 
Kulturház földszint.ién levii eg~·házktizs(•gi 

irodában nm. 
Az alsóvárosi iskola kiscserkészei f. hó 

:!t-én honvédeink hozzátartozúinak felseg(•
J~·ezésére .tól sikl•r·iilt eidadást rendeztek. 

A Karitász l'l'ndezéséhen ápr·ilis hú 7 -én 
estl' ü úrakor kezd()dik a niik lelkig:mkor·lata 
és t t-én végziidik: ug:nmaznap este pedig a 
lt'ünyok lelkig~·akor·lata veszi kezdt.'tét (•s 
tart t:-1-ig hezárúlag. 

... \ g~·öngyösi születésü Szabó Sándor 
tühoJ·i ll•lkész. kinl•k l'ikkei a Tudúsítúhan is 
megjelt'ntt.>k és sz(•les köriikht•n Ciszinte llll'g
hatottsúggal olvasták azokat. m(•g január hú 
tS-ún Kondenzovú mellett orosz l'ogsügha ke
rült. :\ag~· részvéttel hallottuk l'Zt a szomor ú 
hírt. ..\nnál nag~·obh ür·ümmel kiizül.liik most 
olvasúinkkal. hog~ hitelesnek látszú hh· l'l'kl'
zett. meJ~· m·ról l'J'tl•sít. hog~· ~zahú Sándo•· 
ki~zahadult a t'ogsüghúl. 

Adomán~·ok a Szent Erzsébet temal
lom cél.lah·a: :\lonostoJ·~· Ador·jün JH'(•post
pleluinos toll P. Kozmáry ~ündm· lll P. Hig(, 
~.-n(• to P. Fazl'kas .Jolün :! P. ~- :\. ;-, P. 
ill Egyl•d .JánosnC.:• t o P. D1·. ÜJ·k(·n~·i ( i~·u
lún(• tu P. Pintl••· .Júzsel"n(• tu P. Csima ~1imlo•· 

to P .. \hlaka .Jünos (•s Fl'l'l'IW tu P. Katona 
~áJHioJ·n(• unoküja sziiletl•s(•nl•k iir·iimére 1110 
P-t .iuttatott jút(•kony el>h·a. l'hhiil ;-,o P-t foJ·
dítottunk a Szent EJ·zsC.:•hl•t tt•mplom•·a. :\lli
t~·ús~· :\l<"u·ia (.Júkai-u. :.!~) ton P. lstl'll l"iZl'SSl' 
lill'!!. 

Kunsay Béla 
rnéze~kalát·~o~ 
és \·iasz~~·ert~·aké~zíW 
li~·iin~.r~·ii,.;, Zita kirúlyru··-utnt ti. 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

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

Az egyházközséJll adók ÜJt~·elt ú.iah
ban nem a Pap Melchizl'dl-'k utcai Kultm·luiz 
hivatali helyiségében, hanem a Szentkorona
ház emeleti r·ész(•n u 7. számú s:wiHihan in
tézik. Felek t'ogadüsa hétkiiznap d. e. H-1:!-ig-. 
Itt van az eg~·házkilzs(•gi ir·oda is kiiWn szo
bában. 

Pajkos Tibor egyetemi hallgatú. legszl•hh 
fiatalságában. :!t (•ws kOJ'úban a .inhh hazába 
költüzütt. Finom lelkü (u·i fiu volt. :\ Szcnt 
Imre kollégiumban kezdte meg tanulmün~·ait. 
A g~'ilkos kú1· megakmiiUyozta. ho~-r~· lw is 
rejezze azokat. Temetésl' mlíre. tH-ün volt. Az 
egész város mél~· r·(•szvl>ttel vett részt tPilll'
tésén és osztozott sziill'inPk. Pttjkos La.ios bank
ig.-nak és hitvesének m(·J~·s(•gps g~·üszüban. 

A f<,elsih'ái'Osl Aliami Nétliskolában 
müködii Szívgü•·da nuiJ·eius :!S-ün az iskolú
ban iinnepséget J'l•ndezPtt a ~z1•nt Szüz tisztl'
letér·e. 

A Fején·ár~·né Intézetben mú1·e. :!1-(•n 
Szl•nt .)úzset' tisztl'letl•r·p kPdn•s. hangulatos 
iinneps(•g volt sok (•r·dpkJc"icW .il'll•nlétéhen. 
Dm·nts Z(•nú spgédll'lk(>sz int(•zt•tt az e~-r~·IIP
gyiiltl•khez sz(•p szantkat a ~Zl'llt ('salád \'{•
dii.iénl'k (•Jptl•vel kapesolathan. Az iimwps(•
gen a Lazar·ista Heml taJ·tomün~-rc·iniike is jl'll'n 
volt. 

Templomi hang,·er~cn~·. Ap•·ilis tS-ün 
délutím a SZPnt Bertalan tl'mplomhan Pg~·hüzi 
énPk- C.:•s m·gonahangn•J'Sl'n~·t J'l'JHil'zii nk. A 
nagyszahúsú hangH'I'Sl·n~·en a 1-!~·i.ing~·iisi t'nl'k
km·ok. a Fl'l'l'Ill'l'S Tl'olúgusuk Enl'kkam. to
vábbél Pütza~· .Jünos. ~zala~· Lajos l'gJ·i kar·nal,!y
orgonamüv(•sz (•s ~imon ~ündoJ' míiv(•szi 
oJ·gonaszünwkkal szt'l'l'Pl'llll'l\ .. \ lo\"ithhi J•(•sz
IPtekl•t a tl'mplomi hil·det(•spk ,·.s a 11,\·omta
tott 111 üsm· kl'I'l'tl•IH'n kiiziiJ.i i ik. 

/,·iilll/1'-, JlfiJIÍI'-. 
Zt'l/ t'- t;.'i r/ Í.'~ Z lll/l kt•t•t•.,·/, t•tft ;·"' . 

fi,llt'ÍIIfl,llii . ..;, 1\"ll.'i.'illlh-tt. ."f. '/'1'/l'{oll : ./.i.i. 

.li.IN.YITZ 1/A.n,· ....... n~·,:r,- r. 1 ,,. ,,·mk"'"· 

vitéz FÖLDI GYULA 
óraműves-, 

ékszerész- és littszerészmester 

GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szerint is. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás é§ ék§zeré§L 

GYÖNGYÖS. Ko§~uth-u. 15 

Altlaka ,Jú nos t"•s FPI'l'llf' kiinyvnyomdúj;ínak n~·omtatása, (iyiin~.ryii•. Ft•lo•lo• ~/.l'l"k•••zt•i ,·.,..kiadt"~: J'" BPrnútlr h•r-1•111• 
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