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ENGESZTEL EGY ORSZÁG . .. 

..\ Szentatya negyedszázados püspöki jubi
leumával egyi<Wre esett egy másik 2il éves 
jubileum, amelyet a Vatikán lapja (Osservatora 
Romano) s a kutolikus világsajtó élénken tár·
gyalt: a portugál engesztelési mozgalom jubi
leuma. Amikor 1917. május 13-án a Szentatyát 
püspi>kké szentelték Rómában, a portugáliai 
Fatimában hirtelen villámok cikáztak az ég
holton. s megriadt pásztorgyermekekhez szólott 
a Szüz Mária: imádkozzatok és vezekeljetek az 
(•mherek büneiér·t és hazátok megmentéséért. 

Félév mulva, okU1ber 1:-J-án, már nlintegy 
;,u.ooo ernher gyűlt össze Portugália nlinden 
vidékér·iil a fatimai barlangnál, hogy szem
tanúi legyenek a szent Szüz által eWre meg
ig(•r·t égi jeleknek, mikor a gyermekek az 
utolsú jelenésben részesültek. 

:\ gyermekek a villámlások után ismét 
Jútták u Szüzanyát. 

:\ nl-p megtür·t lélekkel hallgatta a gyer
nwkektiíl, mit iizent a Szüzanya. azután el
széledtek otthonukha. elvitték az élet.iobbítás. 
Pll~esztpJ(•s iizl'net<-t. s gy«'ízelnll's apostolaivit 
útitale 

Portuw'tliúhan akkor· volt tetiípontji'tn az 
istt•ntl'll'n szahadkiímín•s zsamokumlom, 
aml'l~· a tiink szt•ll>r·p .iuttatta az úllam gazda
súgi (•Jet(•t, s nyomor. l'ol'l'adalmak l'en~·egetU•k 
az or·szúgot. :\ pusztuhishúl a l'atimai Szent 
~zúz r·ántotta vissza Por·tugüliát. mer·t g~·akor·
latias, (•lethenigú t•ngesztel(•sn• vezette ezt 
a logt:•kon:v n(•pet. nll'lyrwk vesztét l'sak It+ 
ketlt•n H'ZPtúi okoztük vol na. Fntinuíhan l'Sodás 
gyúg~·uJások tiir·tt•ntPk. dt• a lt•gmtg~·ohh csoda. 

hogy HZ odazarándokló hatalnms tömegek 
gyökeres és tartós engeszteléshez kezdtek. 
A meggy()z()déses gyakorlati katolikusok az
után hamarosan elsöpörték az istentelenek 
zsarnok uralmát Rövid néhány év mulva 
a minta-katolikus Salazar, krisztusi elvek alap
ján helyreállitotta a gazdasági jólétet. 

A püspt>ki kar ünnepélyesen elismeri ma, 
hogy Portugália Szűz Máriának köszöni a kivé
teles gondviselést, mely a totális. minden térre 
kiterjed() or·szágos engesztelés nyomában járt. 
Nem bánták meg, hogy lstenhez tértek! Két 
világháború és a szomszédos spanyol vörös 
terror borzalmaitól menekült meg ez a kis 
állam, még pedig nagy hadsereg nélkül. A 
jelenés jubileumára diadalmenetben vitték a 
fatimai Szent Szüz kegyszobrát Lissabonba, 
az úton ezrek térdeltek s hálálkodtak Szüz 
.Mária oltalmáért 

XII. Pius pápa az idén májusi felhívásá
ban a Világ Királynüjéhez utalta a világot. .Mi 
magyarok is legalább most fogadjuk meg töké· 
letesen a pápai felhívást. Vezeklésünk és en
gesztelií inuink kiáltson ~agyasszonyunkhoz: 

"Sl•gíts IIIC!~ ru inket hazünk mai nch(>z hel~
zetében! ~futasd meg, hogy Anyánk, Kirát~·

niínk vagy!" 
<Jyiízelmes magyar engesztelést követel 

ma tiíliink is lsten és hazánk! Hazánk. hogy 
ir·galmat találjon Istennél, Isten hogy irgal
mat g~·akor·olhasson velünk szemben. Uyözel
mes engesztelés gyíízze le nemzt>tsorvasztó 
hiíneinkct, s akkor legyüzi Isten haragját is 
(•s kiérdemli kivétell's isteni gondvisl•lést:•t! 

l..;. F. 



ta ,. 4t :\ ta ,. 4) S l K ~ 'l' O 1. l K l' S 'l' l' U t'; S i 'l' t'; 

A Szent Erzsébet-ternplon1 ügye 
a Yáros érdeklődésének 

középpontjában. 

,l.,'zalay Lajos urgu11anu'íl't; . ..:z kijzrrmü
kútlt;,._l;l'rl oryo11a t>.,· l'fl,llhdzzrul'i hallf/1'1'1'
:wlll/f rnuh'zfiink a Szl'nl Erz ... t'IJI'I-It'mplu/11 
ja n í ra. 

Azt nuír elértük. lwg~· vár·osszer·te beszél
nek a Szent Erzsébet-templomról. Mindenki 
ör·iimmel üdvözli a tervet. ho~,r~· se~,ríteni kell 
mjta. 1::wk. sút évtizedek óta áll már· egyfor·
nHín elhagyatva. Kopottnak. sze~,rénynek látták 
már a mt~,ryapák, és kopottnak. elhagyatottnak 
látják és sajnálják a ma éW unokák. ~tost, 
amikor· már az adományok is áramlanak !'e
lénk. nem elégszünk meg- a félmegoldással. 
hanem maradandó értékíí javítási és fc!->tési 
munkálatokat szeretnénk a tt•mplomon végez
tetoL Biztosíték erre az is. hog,\· az eg~·hüz

községi képviseWtestületbt>n iiriimmel vették 
tudomásul, hogy az 1 ~u:;. évi kiiltség\·ctés 
keretében ~{OOO P szerepel a Szent Er·zsébet
templom javítási munkálataira. Az eddigi, 
tulajdonképen még me~,r scm kezdett g~·ií.ités 

eredményeképpen több mint ~lllllll P van a 
bankban. mint a javítási kiiltségek eg~· r·é!-'Zl'. 

Most már nem elégszünk meg azzal. hogy 
a templomot egyszerű. síma fehér· szíme me
szeljiik. ~agy és alapos .iavítás után művé!->zien 
szer·t•tnénk kifestetni. f.:rintkezésbe léptünk 
~lúrton Lajos festiiművésszel. a Zászlónk. a 
~lagyar· Cserkész mjzolú.iántl. az abasár·i. 
hatvani. múr·iahe!'nyiíi (•s még sok egyéb 
templom müvészi kit'cstújével. hogy tekintse 
meg templomunkat lá:-;son el Ilenniinket taná
esokkal és adjon ter·\·eket a kifest(>srt> vonat
kozóan. ~lár'ton La.io!-0 nagy örömmel üll r·en
delkezésiinkr·e s minden bizonnyal. mir·e 
e sOI'ok napvilágot l<itnak. mür· k(•sziilrwk 
is tt·n·pi. 

l),!en nagy hilla a tt-rnplom t'alainak nag-y
t'okl! ned\·ess(•gt•. l·:nm•k t>ltiintl'tést' rnagúlmn 
kb. HUllll P ,ielcnt. A lllÜ\(•szi t't>stl•s szintt:•n 
ezreket jelent. Elk(•pzelhetetlen. hogy (i~·iin

g~·iis tekintélyes polgár·ai. a mai súlyos idúk 
ellenl>r·e. ne tudnúk t>liíh.•r·pmtl'ni a hiün~·zú 

ezrekt>t ~ 

:\ .iúsz1ind{•k (•s segitPili akanis er·t•d
m(•nyl' volt az a miívészi mgona {·s {•npk
hangn•r·seny. mit üpr·ilis tH-cin I'PIHit>ztlink a 
Szent BPr'talan-templomhan a Szent Erzs(•llPt
templom javúl'a. 

llr. Már·uy György kir·. járásbirélé uz 
érdem, aki a hangver·senyt megr·endezte. Az 
ií önzetlen munkálkodása sok kulturértéket 
jelentett már· eddig is városunknak. 

A hangverseny WszerepWje Szalay Lajos 
egri székesegyházi karnagy. or·gonaművé!-':l 

volt. lltlPtett míívészete és hravur·os tudá!-'a 
felejthetetlen éhnén~· volt. A gazdag mííl'or· 
szcrepWi közi.itt Bácsai Székely Ciyula finom 
szépségíí hegedííszámát kell hangsúlyozottan 
kiemelnünk. Valahogy azonhan nem lehet itt 
az értékek sorTendjéhez r·agaszkodnunk. Ezút
tal nem volt elsíí és nem volt második, min
denki szépet, nagyszerút adott: (•rezte min
denki, hog~· templomnak ad. 

A Fíieg~·Juizi él' Katolikus l::nekkar· 
megszokott. de mindíg fr·issnck ható. lllÍÍ\'{>szi. 
finom kidolgozású ~o.zámai, az (•npkesek és a 
kama~,r~· Pátzay .János sikNeinek újabb állo
más1lt .ielcntették. (i~·iinyiirííen esiilogott a 
Polgár·i Leúnyiskola pompás g~'l'I'ntekkúr·usa. 

Komo)~· és Uyiin~,r~·iis eliitt nagyra (·r·ti•kclt 
l'érfikar· a Fer·cnces Teológusok l::nckkar·a. mit 
Susányi Semjén vez(,nyel. 1::1mény. \'alahün~·
szor halljuk iíket. 

:\ hangver·spn~· nagy (•s (•rtékes kiiziin
s(•gct vonzott. A bevezetii clm('lkedt:'st. az 
lstenhez eme)(í míívészetr·íil. a hel'zélií kiin•k
r·iil !-' az t'lllht>ri (•lt't harmúniúir·úl l>uklai 
Lítszlú mondotta. 

:\ tPmplomi szolgúlatot a hangn•r·seny 
alatt. iinzt-tlPnül. Fehér· Súndor· ('s Ft'l't-ne spk
rcstyésPk. Habliest•k .Józse!' templomhír(l (•s 
a KALOT t'iúk láttük el. ~lindcn kiizr·emíikii
diinek áldozatos munkújüt sokszOI'osan l'izpssc 
vissza az lsten ~ 

:\láhh kiiziil.iük igaz kiisziinPttel a Szt>nt 
Er·zsélwt-templom e(•l.iaim bet:·r·kezett ado
mányokat: l h·. Papp Ist ni n ('s esalútlja a 
csator·núzúsi mu n kúlatokm ;-)o P- t adom<í n~·o
zott. (A esatornúm vonatkozólag· a patr·únul' 
níi'Ostúl kaptunk nagyon kt•tJ\·pzti (•s biztatt·, 
ig(•r·dl't.) Salt B!•la 111 J>. Stillt•r· 1\ürnún lljl.úl 
lU P. Kanyt'l lmn• lll P. ilj. Szalay .Jünos llo:·
termt•lú ;-,o P. Ludúnyi B(•la lrjht'•l lll 1'. 
özv. Sehest~·(·n .Júnosn(• :!00 P. !{cisz .Júnosn(• 
:!O P. :\1ajos lstnin ~) P. Bar·tu:-; Albin W P. 
iizv. ~1unk1i<"si lstn'tnnt·· W P. Bor·h~· (iyiirgy 
v. h. t. t. ;,u 1'. Eg~·pd Andrüs 211 P. (a hang
n•r·sennyl'l k:qH'solatos l'eliill'izet(•s) 1\onks P. 
P1il (•s rwje :!O P, Fer·t•ne ,J-n(• 10 P. Túth AJhpr·t 
W l'. Kaszab .\ntal ;-,u J>. :\z adonuinyokat 
hülúsan kiisziinjiik, az adakozt'Jk nen•inek l'el-
sor·olúsút lapunk nuís lll'l~·(·n t'ol.vtat.iuk. r/J.) 
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HITÉLETITÁJÉKOZTATÓ 
MÁJUS H()NAPRA. 

• '-t'zP-111 flprfalan pléluínia. 

l\1újus hónapban minden este () ÓI'akor· 
az l)Jtáriszentség kitételével litánia Szüz Mária 
tiszteletére. - 2-án, Fehér·vasámap, a hónap 
elsíí vasárnapja, d. u. az Oltáregylet imádási 
{mija. - :1-án. a Szentkereszt feltalálásának 
iinnepén van a Kálvár·ia-búcsú. A kürmem•t 
rcggl•l 7 úrakor indul. - .t-én, Szent Flórián
nak. a tíízoltók védííszentjének ünnepe. -
fi-ún Olajbafiítt Szent .János ünnepe, gyöngyös
püspöki búcsú. A kür·menet reggel H úrakor 
indul. -- 7 -én, elsíí péntek. A Menház kápol
nitjában egésznapos szents(•gimádús. Eliíz(j nap 
.t--fi-ig gyóntatás. E napon indul a budakeszi 
húcsú. Hajnali .t úrakor· szentmise. utána 
indulás. A zar·úndokok 12-én (•r·nek vissza. 

- 2-án van a rmitr·afiir·cdi ~lúi·iácska búcsúja is. 
.\ kiir·rncnet r·eggel a H ór·ai szcntrnise eliitt indul. 
lll úmkm· :\látmHir·eden szentmise. kürmenettl•l 
(•s pr·cdikúciúval. -- 12-én a proletárdiktatum 
ki•t gyüng~·iisi halutt.iúnak lelkiüdvéér·t !l úra
kor g~·úszmisc a Szent Ber'talan-tcrnplomhan. 
-- tfi-án ~epomuki Szcnt .hinos iinnept•. 
1~1-:!2-ig mindt>n este litúnia (•s cr·ekl~·ct·sú

kohis a Szcnt ,Júnos kápolmil'skánül. -- 21-(•n. 
p(•nteken a nagy tüzvész évf<mlulúja. Este 
s -B-ig a nir·os iisszcs hamngjai inuir·a intik 
a hin•ket.- :H-(•n elsii kcreszt.iár·ú nap. lndu
lús l'l'ggel 7-km· a rcr·l•ncesl'k templonuiba. 

Nem ne\·ezhetl majlát katolikusnak az, 
aki lmHétl J!~·ónását el nem \'él(zl! 

Ft• ,.,, m·rt' 1ul i plt' IH í 11 i a. 
~lájus hú mindl•n napjún ájtatosságut tar·

tunk a Szüz Anya tisztPietéJ'l'. Hl>tkiiznap l'stl' 
'i -kor·. vasür·- (•s iinnepnap a r·pndes d(•lutüni 
litúnia kt•r·et(•hl'll .. \ kt•ddi t'•s p(•ntl'ki szokott 
újtatossüg·okat is l'ZPkkl'l kap<"soljuk iisszl'. 

.\lújus :.!. \'asúl'llap .. \ dt'•lutúni litünia v(•gpz
h'•n•l a Húzsal'iíü•r·tür·sulat J'l'IHIC!' havi sor·so
lúsút tar·t.ia. ~lú.ius 'i. Elsc'i p(•ntl'k . .\lür· l'l•iz•i 
dt'•lutün gyúntatús. - .\lújus !1. \'asül'llap. Hl'!.!
gpJ li úmkm· a Húzsal'iíz(·r·túr·sulat t'•rll'kl•s 

Kunsay Béla 
mézeskalál·sos 
és \·laszJ,!~·t•t·t~·akészíW 
t i~·iilll!.' i i". Zita ldr:·ll~ r~t··-llt,·a li 

miséje. - Május lU. Vasárnap. Reggel (i ÓI'H

koi· a Ill. Rend énekes miséje, ugyanaznap 
délután litánia végeztével rendes havi gyüléf;. 
- :VIájus Hl. Hétf(). Keresztjáró nap. A kör
menet templomunkba jön . 

Gyi)ngyöspiispöki SZPnt .János-templom. 

Május il. Szerda. Délután 3 órakor litánia. 
- Május li. Csütörtök. Templom-búcsú. Reggel 
li ómkor· csendes szentmise. Fél 9 körül érke
zik meg a körmenet. Utána ünnepélyes szent
mis{'. majd a körmenet visszatér. Nagymise 
után csendes szentmise. D. u. :3 órakor ünne
pf>lyes Vesperás. - Május at. Hétfő. Els6 
ker·e~ztjáró nap. 

.'-t"zf•nt Hf'rlalmz plébánia anyakönyvi hírei: 

lllízas.wíuut köfi)tfPk cíprilis hónapban : 
~látyási Sándor és CsuJák Katalin, Szalai János 
és Far·kas :\'lár·ia, ,Jancsovics Imre és Mészáros 
Anna. l >r·. .\leste r· ~likl6s é~ Schuller Mária 
.\lagdolna. 

Elpihenfl•k az (rban dprilis hónapban: 
üar·ai .Júnos 72 éves, Danyi .József i>6 éves. 
Hanák ,János 72 éves, Zörög Anna 10 hóna
pos. Ko\'ács P. Pálné szül. Bozóki Anna 7a 
t'\'c~. Uj. Kerékgyártó István hősi halott 
:!.t éves. Szahó Er·zsébet a éves. Hangosi Mihály 
iH (•n•s. Ker·ékg~·úrtú István iH éves, Kékesi 
Kál'oly zászlós, hősi halott 21 éves. Bogdán~· 
Hozülia iti éves. 

Ft•n•m·remli plt'blínia anyakönyl'i llirf'i: 
1/tízas.wígul kötütlek: Erdélyi József és 

Pálfi ~lár·ia. ~1edveczky Kálmán és Bossányi 
Adél, Eper·jesi Ferenc és Pongrác Julianna. 
.Jaross ,Júzsef és SzaJai Erzsébet. Füleki István 
és Botka .Julianna. 

Elpilwnlt'k az trban: Losonczi Lajos 
H2 éves. ,Juhász Jánosné sz. Kaszab Rozália 
tiH éves. üzv. Bánkorsós ,Józsefné sz. Tilczka 
Adr·ienne tiH {>ves. üz\'. Kolláti Ferencné sz. 
Kis Anna li:! t'•ves. özv .• Jühnisch Oszkárné sz. 
Spl'ihl•nwl'in Lu.iza 'iS éves. Küles István il 
hcs. SuJ~·ok György 2~1 (•vc~. Fekete ,Jánosn(• 
sz. Szatmár·i :\hí.r·ia -17 (•n•s. 

G~·arJ.iú- és nyulsziir 

KA LAPOK 
minden mlnliségben. 

KRISZT LAJOS 
GyönJ(~·ös. Kossuth-utca tO. 

.Ja,·ítások szak~o~zerüen készülnek. 
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Szép papi halál. tTeschler Béla n~·. espl'
res-plébános. a Szepesi eg~·luizml'g~·ébííl lé
pett az egri e(!~·házmeg~·e szolgálatüba s hosszú 
én•ken keresztül a g~·öng~·öspatai plehüniüt 
vezette. Az ut61Jbi évekhl•n látásúnak nagy
fokú meggyöngülése miatt n~·ugdí.iha kt.•r·iilt (•s 

U~·öng~·öspüspökiben lakott. A magas. l"elu'r
hajú. id6s papi ember nag~·esiiWr·tlikiin szpnt
g~·ónását elvégezvén. s miután misézni nuír· 
nem tudott. nmga is szentáldozüshoz .iür·ult. 
Szentmise végeztével kijött a g~·öng~·öspiispöki 
templomból és ott a templom eliitt. szívében 
még a szentségj .Jézussal. üsszeesett és meg
halt. Halála igazi papi halál volt : ott adta ki 
lelkét. ahová egész életével tar·tozott: a temp
lom eWtt. Világtalan I'Zemei eliitt kigyulladtak 
már az örökkévalóság fényei. I"Madt. r·oskatag
testét megpihenteti a habil. Öreg szolgüjünak 
adjon ürilk n~·ugodalmat i•s végPt nem (•r·ú 
boldogságut az (r·! Temet(•sp ÜJH'ilis :!.t-(•n tiir·
tént. Emlékét keg~·etettel íir·izziik. 

Az Emericana g~·iing~·üsi csopor·tjünak 
áprilisi gyűlésén Dr. Bariska ~lihút~· kerl•skl'
delmi iskolai igazgatút hallottuk. aki m(·ly (•:-; 
nagyértékű elíiadása kt.•r·et(•hen a l'sahidok 
katolicizmusár·ól elmélkedett. (iazdag sz(•ps(•gü 
elííadása után a hallgatóság melegen iinnl•
pelte. ~tájus 11-én. kedden DukJai Lúszlú hit
tamir· lesz az elííadó. 

, 
EGY HAZMEGVEl 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

Jlpftífl'/rf'l elfugml. kijfc·.o;ijuiikf'f folwí.,íf. 
Telefonszám : 230. 

Pehely és vatta 

paplan 
k.észítéséj ''állalorn 

Kováts G~"'uláné 
iptpu•~~~:·:~ Ko•;;•h LeJo•-uO<o "' 

,, · '-JO- ~l-e _fl 
kiitll/1'-, jJfljJÍI'-. 

zr•m•- ,;_., r/íszm/ík•·l'r·skr·rJ,;_., · 
Uyijllf/!J().o.;, lúl ....... lllh-11 . ."1. Tdr·fotl: -/.i.i. 

.l/.-111.\'/TZ 11.-1.\'U . ...,Z/~'flr; >".Í t: f,·mlmlrt. 

Lelkigyakorlatos hírek. Hus\'ét táján 
az (•vt.>nkint szoküsos lclkig~·akm·latok az idén 
í g~· alakultak: V ár·ostmk katonai alakuluta i 
P. Szelén~·i lnll'e tar·t. Wlclkész lelkigyakor
latos szentbeszédei után járultak a szcnts(•
gekhez a fereneesek templomábtuL-A Kohár~· 
István-Gimnázium felsií oszbilyos nüvendékei
nek l >uklai Ltiszló hittanár. az alsú osztályosok
nak pedig P. Lugos~· Félix l"er·enees hitoktat{, 
,·ezettl' a lelkig~·akm·latokat. .-\gimnázium fel~ií 
osztút~·osai szúnuir·a l>r. Cscngéí Núndor· taniig~·i 
Wtanúcsos. igazgatú is tar·tott a \'ilági apostol
kodús nagyon idlíszer·íí tárg~·körébéíl emléke
zetes széps(•gíí eWadúst. Hza\'ai mindcn bizom·
n~·al maradandó n~·onwkat hag~·nak a riÚk 
lelk(•hcn. - - :\ len•nU•k a Szent l ·r·hán temp
lom han hallgattak szenthcszt:>deket és itt is 
végezték el a hus\'éti szentáldozásukat. Lt.•lki
gyakorlatwzetéí l>uklai Lúszlú. --- :\ leán\'ok 
számúra a Polgár·i LPún~·iskol<ihan P. Hor~·áttJ 
Asztrik l"erenees hittudomúnyi l"ííiskolai tanür·. 
a teologusok lelkiwzctííje tar·tntta a IPikig~·a
km·latot. -- P. :\s:~:tr·ik tar·totta a ~éíi Ker·es
kedelmi Szaktanl"ol~·am nü\'cndékeinek. vala
mint a Leán~·k(knek is a lelkigyakorlatokat. 
- .\ Kar·itúsz lelkig~·akm·latos szúnoka P. 
Hor·v;ith Zsigmond \·ott. - - ~ag~·hét tuir·om elsíi 
nap,jún az intelligencia l"ér·l"itagjai a rer·enct.•s 
tt.>mplomhan hallgattak IPlkig~·akor·lato~ IJpsz(•
deket. Az elííadú P. ~lészár·os :\lher·t \'olt. -
A Katolikus f.pg(>n~·egyll't swkásos (•\'i lelki
gyaklll'latai h•h(•rvasMnapot nwgeléízlíen h ü
rom est(•n ker·esztiil \·oltak. Hzúnokul Or·o:-;z 
Púl kal'l·agi hittamirt siker·ült nwcrnver·niink .... . . 
aki a llúr·om napok alatt a Hzent Ber·talan
tl•mplomhan nagyhatüsú hpsz(•dl•it nwndotta. 

:\ FiíPgyhúzi és a Katolikus t::nekkar· ug\'an
esak Feh(•r·vasúr·nap el«.itt hallgatott lt.>lkig~·a
kOI·Iatus elm(•lkpd(•st. 

Pátza.r .Jár~os, a Szpnt Bt.•r·talan-templom 
k.ar·nagya a -'-~~·a!'l'a llll'ghh·üst kapott. hog-~· 
l·.gl•r·ben a loszt.>kPsPg-~·tuizhan or·gonahanc-
H'I'Sl'll~·t tar·tson. · 

l Ll'g-johh minosl•gu úr·tH. 

ll ll'g-rmg~·ohh vülaszt(•khan. 
ll•g-oll's•",hh szabott úr·akon 

Szlobodától J 
~:---~ 
vitéz FÖLDI GYULA 
· k · . óraműves-, 
e szeresz- es látszerészmester 
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Uvegcsiszolás. Szomüveg recept szarint is. 
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Május 7-én Indul a fogadalmi zarán
doklat Budakeszi, Mária-remete, Hidegkút és 
Solymár ke~yhelyekre. Az idei zarándoklat 
a 20li-ik lesz. Öseink azér·t igér·ték me~ ezt 
a fáradságos, de lélekerneW utat, ho~y a sors 
és elemi csapások me~szünését a Szent Szüz
tiíl rne~nycr·jék. Ma is élctkér•dése városunk
nak. ho~y határainkon ott van-c az Isten bíí 
áldása. mert akkor· békessé~ és nyugalom 
honol házainkban, nem lázadozik az ember· 
és nem szíík())ködik a csah1d. Másért is kell 
azonhan rnost imádkoznunk. nemcsak azért, 
hog-y ~azda~ le~yen a szíiliitcrrnés és ne ver·je 
határ·ainkat a csapás. :\zér·t is kell künyörö~
nünk. ho~y az f'r· lsten vessen már· véget a 
véi'Ontásnak. szüntessc me~ a kiméletlen 
emhpr·pusztítást (>s tipor·tassa el gyíiztes hada
inkkal a bolsevizmus vallás- és nemzet- pusztítú 
csOI'dá.iát. Kapcsolódj u nk bele az engeszte W 
nwg~·ar·súg mozgalmáha azzal. hog~· ezen, az 
c'ísiiktiíl megfo~adott zar·úndoklaton, mi késü 
unok1ik is igen nagy számhan veszünk részt. 
:\ki gyalog-osan bír·ja e fámsztú utat. az jöjjün 
íg~-. aki pedig kocsin akar· jünni. az jelentkez
zen tmijus :'-ig a húcsúvezetiínél. Volt már 
olyan zar·ándoklat is, amelyik lHtl gyalo~osb61 
állott. Bát-csak elér·n(•nk. siít felül is mulhat
núnk az id(•n is ezt a számot! Fel. Testvéreim 
zar·áralokoljunk cl a Szent Szűzhüz t>s kérjlik 
it·ga lm as I'Zer·etetét. hogy hatúr·ainkat elemi 
<.•sapús ne sújtsa. vÜJ'osunkat és e~ész magyar· 
n(•piinket pedig a húbm·ú zimtarai közült <hja 
meg az lstenan~·a .iúsá~a ! A húcs(u·a .ielent
kPzni lelwt Pzen a eínwn: ifj. Bognár· ,János 
húesún•zptií. Petiíl'i utca 4;) 'l. sz. 

KUszönetnylh·ánitás. Mindazoknak. 
akik dr·águ. jú Tihm· riunk elhúnyta alkul
múml r·észvétük és egyiittér·zésük kifejezé
s(•vel a mi rnélys{>~es ~~·ászunkat enyhíteni 
ig~·ekeztt•k. ezúton mondunk hálás köszö
netet. Pajkos La.los {>s családja. 

A Búzaszentelü iinnt•pp az id(•n hus\·(·t 
mústHtp,jút·a tt:•tetctt. <">r·iüsi tiinH'~t.·k vettek 
r·(•szt r·ajta. (·~.:·pún y Fet'l'IH~ húzal'iildjéu tiir·tént 
u J(•ll'keml'lií szer·tm·tüs. Az ,·.,. lsten ad.ion az 
id(•n hahiminkr·a luis(•J.!<.'s úldüst. 

Sp6nylk J_ ujóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 
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Felvétel az egri föegyházmegyébe. Az 
egri föegyházmegyei hatóság pályázatot hirdet 
az egri papnevelőintézet növendékei közé való 
felvételre, amelyre a papi pályára hivatást érző 
olyan ép és egészséges ifjak jelentkezhetnek, 
akik a gimnázium IV-VII. osztályát legalább 
jó eredménnyel végezték el, illetve akik az 
érettségi vizsgálatot sikerrel letették. A fel
vételüket kéríik keresztlevelükkel (és nem 
sziiletési bizonyítványukkal), a szüleiknek egy
házi házassá~áról szóló anyakönyvi kivonattal, 
ezévi iskolai bizonyítványukkal és hittanár·uk
nak. valamint a sziileik lakhelyére illetékes 
plébánosnak az ajánlólevelével a foly() évi 
június hú 2il-én, d. u. 2 órakor, az egri pap
neveWintézetben személyesen tartoznak jelent
kezni. Az egri papnevelőintézet épülete telje
sen modern. és abban a theologusok jórésze 
nem tömegesen. hanem egyszemélyes szobák
ban nyer elhelyezést. Az egész épiilet eg~'éb
ként mele~víz-rütéssel és vízvezetékkel is el 
van látva .. Minden növendéknek ingyPu nyujt 
teljes ellátást u papneveliíintézet. Az egri W
e~~·házmegye eg-yébként il vármegyére terjed 
ki és hívei kivétel nélkül színmagyarok. 
Aldozúpapjainak a száma jelenleg 47H; plébá
niája 2-lil, kihelyezett kápláni állása 6, kihelye
zett hítoktatói állomása pedi~ 7 van ezid<'iszerint 
és mindezek állandóan szaporíttatnak. 

Frontkatonák levelei. Talán a lapok 
ír·ói maguk is itthon vannak már. de mégis 
jól esik me~emlé kez n iink arról. hog~· mil~·en 
r·a~aszkodó szer·etettel ker·esik fel a háború 
borzalmai köziil szer·etctt vár·osuk lelkipász
torait: Antal Lajos zászlós, Kubányi ~lihál~· 

íir'vezeW. Szijjár·tó Béla honvéd. Pongrácz Imre 
honvéd. E~ycd Fer·enc iirvezetil. Szobon~-a 

Lajos hadna~y. For~ács Béla zászlós. (>v.ia 
me~ íiket a MindenhaU1 és vezérelje mihama
rabb szerctteik körébe! 

Szülök Napja a Márla Tanodában. 
~lár·ia Tanoda növendékei. a szokáshoz híven. 
az idén is meg-tartják a Sziiliík ~up,iút. Az ünne
pélyt a Katolikus Kultut·hüz tHtJ.!~·tpr·m(•hpn rPn
dczik meg nui.ius !h>n. Az elc'íadús kert'téhen 
szím·e keriil Kosztt.>t' at~·a .. ~lese az édesan~·á
rúl" címü színmííve. :\z iinnepsé~re szeretet
tl•l \'ár·ják a kedves szüliíket. 

NEMZETI HITELl N TÉ ZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
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Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 
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Újabb adományok a Szent Erzsébet
templomra. Melicher Gézáné ilO P, Tóth 
Mihályné 20 P, Melicher Sándor Hl-W P, 
Taos György 10 P. Cs. A. 2 P. Kiss Istvánné 
2 P. Bardóczy Lajosné a P, Gyuris ,Józsefné 
Hl P. Antal János il P, Macsuga Istvánné 10 P. 
özv. Antal Andrásné 10 P, özv. Farkas Imréné 
5 P. Szalay Györgyné il P. Csiba Jánosné 5 P. 
N . .N. 2 P. Falcsik Istvánné t·:~o P, özv. Demkó 
Jánosné il P, özv. lvanits Jánosné to P. lsten 
fizesse meg! 

A mátralüredi Máriácska szobor, mit 
tudvalevőleg dr. Kossa Lajos ügyvéd és test
vére állfttattak, édesapjuk csodálatos gyógyulá
sának emlékére. a tél folyamán barbár rom
bohis következtében erősen megsérült. Az 
Üdülőhelyi Bizottság költségein Petálin Ferenc 
kiváló szakértelemmel a szobrot kijavította és 
most a Máriácska ismét épségben áll erdei 
szép hel~·én. 

:\l indkét gyöngyösi eg~· házközség kép
vise liitestiilete és tanácsa tiprilis 11-én d. u. 
4 úrai kezdettel u Szentkorona házban gyűlést 
tar'tott. A küzös g~·űlésen a g~·engélkedií pré
post-plebános heJ~·ett P. Karácsonyi Aladár 
házWnük elnökölt. ~fegtárg~·alták. illetve el
fogadták a mult évi számadásokat és megál
lapodtak az 19-ta. éHe szóló eg~·házközségi 

adók üg~·ében. Erre az évre 2ti.UOtl P egyházi 
adó van eWirán~·ozva. mibúl arán~·osan a Szent 
Bertalan egyházközség 1:-woo P-t. az alsóvá
rosi egyházközség pedig t 1.0011 P-t kap."\ mult 
évi adók elenyész() százalék kivételével mind 
hefoJ~·tak. ami igen jó eredmény. 

A Tudósítónk PBilírosszükségletét 
Pajkos Lajos bankigazgató kinilii gondossága 
és hozzáértií lelemén~·essége révén két éHe 
bizto:-;ítottuk. Ezt. amikor olvasóinkkal nagy 
üriimmPI köz(i)jük, Pajkos La.los igazgató úrnak 
t•zúton is hálüstm kifejezzük küsziinetünket. 

:\lá.\usi lltánlákon részh·evc'i énekka
rok: HéHií : Kiizponti El Pm i. wz(•nyel : ~lats
kúss:'-· LüszJ(,. KPdd: FL•.i(•I'\"ÚI'~· lntt.'•zt•t. wzl'ti: 
::-;peeiúza rlii\·ér. SZl'I'da: (iazdasúg-i Kiizt.'•pi:-okola. 
vezeti: til·ibingei· S:i.ndm·. ('siitiir·tiik: (iimmi.
zium J::n~kkant. vezeti: (iÜ{'s Béla. P<•nt(•k: 
Polg-<i.I·i Leán~yiskola. wzcti : Pütza~· ,Jünos. 
Hzomhat: Katolikus 1::nekka1·. vezeti: Pútzay 
Jünos. Vasárnap: Fiít·g-~·hüzi J::,wkkm·. H'Zl'ti: 
Pútzay .Jünos. \'allllnl'nn.\·i litúniún Fl•f'l'IH'Z 
Lajos m·g-onúl. 

•·•·ne·,,··· c·lmn:!zlumllnn:ír·.: ''· \"allú-u. '·"~/···! 
ru'·ut,·tii!. ,,Ja~zul {·'!"! t··r·\·,. IJJ:I:!_,·;.r·:;l, •·:.··kl\o!I;Prvat .. nlur~i 
\'i·~z:•lf:-t··i[!.!'t'J !1,\'t•l\"l:l!:itÜ:-.t, ,··n•·LLI:;!L.I:--~. l'~t·t;,.l.! JJ"I•·iat 
n·ur:i;;.t ,.;"lila!. l·:rdo•ki,".,J!,i l•·l10•t a :-'/o·!,f 1:•·:-!ala:l Jol••l.;"ll:o:"lll. 

Teljes búcsú légitámadás esetén. A 
Vatikán félhivatalosa, az .,Osservatore Homano ... 
rendeletet tett k()zzé. melyet a Fiipenitenciár·ius. 
adott ki az életet veszélyeztető légitámadások 
alkalmával elnyerheti) teljes· búcsúról. A ren
delet latin szövege u kHvetkez()ket tartalmazza: 
..öszentsége XII. Pius pápa a reáhí~ott nyáj. 
üdve iránt \'Uló atyai gondoskodástól áthatva, 
szeretetteljesen fogadta egyes híveknek kéré
sét, akik a mostani idükben u légitámadások 
folytán életveszélyben forognak. A bíboros Fii
penitenciáriusnak december· 19-én adott kihull
gatásán keg~·esen megengedte annak kHzzé
tételét hogy az üsszes hívek, akik a vár·osok 
és más helyek légitámadása esetén lsten ir·ánt 
való igaz szeretetWI indíttatva és bűneiket meg
bánva a ,..Jesu miserer·e mei" fohászt bármely 
nyelven áhitatosan elmondják, teljes búcsút 
nyerhetnek." A latin t'ohász magyar· forditása 
igy hangzik: ... Jézus, künyürülj I'Ujtam ... A tel
jes búcsú feltételeire nézve megjeg~·zencW 
még: Üsz<.'ntsége kivételes eng<.'délye csak a 
jelen háborúnak tartamá1·a szfll. Egyszer·ű légi
riasztás vagy <'llensl>ges rPpiiWgi>pek átvonu
lása még nem jelent életveszélyes ll"•gitámadást. 

TESTVÉR! 
Siess adományoddal a 
Szent Erzsébet-templom segitségére ! 

]avítsuk, építsük újjá e a t a szegénysorsú templomot! ll 

t Kékesi Károly tart. zászlós, aki 
hiisieliien harcolt a bolsevizmus t>lleni ker·esztes 
háborúban és igen szép haditt•ttl•kt•t vitt n~g
hez. akir(í) a Tudúsítil eg~·ik (iszi számában 
Szubú SándO!' tábori lelk(•sz is lelkl'S(•n emlé
kezett meg. tiibh húnapi súJ~·os szem·edt.'•s ut:.'tn 
a sopr·oni katonai kúrhii.zhan t•lhúnvt. Súlvos 
láhWvést kapott és a legg-ondosahh tipohí:-o. 'mit 
édesanyja is odaadil szei·ett•ttel v(•gzctt. scm 
tudtu megmenteni a hiís fiata l katonút. ( iviin
g~·iis városúnak tiu•stulalma is I\Pgyl'lt•ttel~iíi·zi 
e kivúlú. szép jiivii el«"ítt állott t'iatal lu"is em
lékt~t és osztozik a sziilc"ík mi•lv 1!\"lÍszúhan 
Holttt•stN hazahoztük t'•s :.!!l·(·n' tPriwttt'•k pj 
nag-~· r·(•sz,·(·t llll'lll'tt. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
Hitelszövetkezete 
mint 01 O. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 
KÖLCSÖNÖKET 

el6nyös feltételek mellett folyásít. Postacsekk. Bankgirá. 

.\!•Iuka .J;"ul"" ,·.,.. h·rt'JII' kiinyvn:vomdújúnak 
n:•omtutú~a. l iyiinJ!~·ii~. 

h•lplos ,.z,•r kPszto ,·.,.. kiad.-.: l,,. lkrn:ith 1-"l'rl'tlt'. 
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