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1!14:t szeptemher hó. 
Felelős szerkesztö: Előfizetl-si ára egész évre: 

a··- pengő. 
MeJrjelenik minden hónapban. 

BO!WOSTOR't' ~UORJ . .i!W 
prépost-plebános. Egyes szám ára: ao fillér. 

Köszöntjük a száz éves Szü·z Mária Társulatot. 
Nagy idi)k forgatagában. mint amilyen 

most is sötétíti életünket, tekintetünk egyre 
a távoli messzeségek felé néz. Alig veszünk 
most észre kicsi ügyeket, amikor világok vo
naglanak a pusztulás örvényének szélén. 
Egyre a kiutat keressük, hogy lesz-e ugyan 
még hajnalhasadás'! Lesz-e új élet, gazdag 
és nyugodt, az üszkös romok fölött, lesznek-e 
még boldogok a késő unokák'! Máskor kis 
események is szenzációk voltak és beszélget
tünk r61uk hosszú ideig. Máskor nagy ujság 
volt a születés s a halál is, s ráértünk enlle
getni a szt')löhegyek szelid eseményeit. Ma a 
frontokon is gigászi csatának kell tomboini 
már. hogy felfigyeljenek rá a fásult emberek. 

A világvihar bár még egyre tart, Test
vi>r·ek. egy kicsit ünnepeljünk mi, mégis a 
viharban. Nem hejehujával, nem hangos ál
dornással. csak csendes emlékezéssel, szelid 
irmi.dsággal. (innepeljük azt. hogy egy város
ban. minek polgárai valami küWnös, egye
diilállú hagyományok szerint élik vallásossá
gukat. egy városban. hol hatalmas a templom 
s tiizes a bor. a keménykezű polgárok közül 
tár·sulathan tömiiriilnek azok. akik az lsten 
:\ny,iüt szer·etik. 

.JúmhOI' tür·sulataink kiizött vannak ür·e
gehhek. van ami írjabb keletű, a Szűz ~fária 
Társulat azonhan fennállása évei küziil most 
üli meg ép a századikat. 

Száz éves fordul6ja van annak. hogy egy 
elsülyedt régmultban. két emberöltiinek eliitte. 
néhányan gyöngyösil'k, új Társulatot alapi
tottak a régiek hagyományai alapján, a val
lásos élet elmélyltésére. Istennek. s az Ö 
Szent Anyjának bpnsüsl>gesehb tiszteletére, s 

amikor nevet: k~vántak adni neki, akkor a 
névvel is ki akarták fejezni szándékukat s 
nevezték az új társulatot Szűz Mária Társu
latnak. 

Férfiak társulata ez főleg. S épen ez 
benne az érdekes és megható. Férfiak, kiknek 
kezét barnára cser1.i a munka, kiknek arcát 
bebarázdj\Jja az idö, férfiak, akik az élet ter
hét, gondját viselik, társulatba tömörülnek, 
hogy külön elkötelezéssel tiszteljék az ls
tenanyát. Valahogyan mennyire magyar vo
nás ez. és valljuk be büszkén, mennyire 
gyöngyösi is. 

Porladnak már az alapltók és hol van 
már az a régi világ'! Sok minden megválto
zott életünkben, más lett Gyöngyös is. Más 
lett a külseje, szebb és rendesebb, de egy 
változatlan maradt benne s ez Gyöngyösnek 
a vallásos lelke. Az a lélek. amelyik Társu
latokba tömöriti mindazokat. akik tényleg 
gytingyösiek, az a lélek. amelyik felsorakoz
tatná templomai köré a polgárokat. ha e 
templomokat veszély renyegetné. az a lélek, 
amely halálig védné ~ hagyományokat s a 
vallásos katolikus szellemet. 

:\ száz én•s Hzííz Mária Társulat hensii
séges. meleg családi ünnepléssel áldoz az 
alapftók emlékének. A ma élö tagok hatalmas 
tábora el van telve azzal az érzéssel. hogy a 
világ más lett ugyan és mások lettek a kö
rülmények. de a katolicizmus feladatai ugyan
azok: máriás lélekkel egyre épiteni a szebb 
világot! 

Szebb világot épitő társulati numkájukat 
áldja meg az f·r, s adjon nekik még sok. gaz
dag. eredményes, épltö száz esztendiít ~ 



Most még kicsi a gyermek, 
de elfutnak az évek. Alig veszik meg az is
kolatáskát. már· is megn6tt a kis fiú. az 
alsósbúl felsds lett s egyszer· csak lobogtatva 
viszi haza az érettségi bizonyítványt. Az érett
ségi még csak a középiskolát zár·ja le, de 
ken~·eret nem ad. Hosszú évek ver·ejtékes 
kiizdelmébe kerül még diplomával a kezéhen 
értékesítheti tudását az ifjú. Ösz van. n~·íla
nak az iskolák. Nemcsak az elemik. nem
csak a küzépiskolák. hanem a füb;koltik, az 
t'fl,llt'femrk is várják a fiatal polgár·okat. 

S mennyi tengernyi gond jelzi ilyenkor 
az (',· kezdetét: Pestre kerül az ifjú. Eddig 
csak vendég volt ott. de megszédülve a W
városi for·galorntúl, holdog-an menekült haza. 
a bék~s. n~·ugodt életker·etek kiizé. Most azon
han Pesten kell laknia. vag~· más eg-~·etemi 
városban. Hol kap azonhan otthont. ahol 
nyug-odalmat, vallásos. nemes környezetet ta
lál'.' Eg~· élet fiigg- az irjll eg~·eternista ottho
nátúL Itt •·oppanhat meg a jelleme. itt szen
vedhet hajúWr·t'•st a hite. erkülcsi komolysága. 
.MiJ~·en vég-telen értl•k. ha valaki a Wvá
roshan biztos, vallásos otthont talál. Van
nak-e azonhan ilyenek'! Kétsf.'>g-kíviil kevés van. 
mert a túiskolásban. az eg~·etemishíban csak 
fizeW. vag-y kevéshb~ fizető lakút );it a szál
hisadó s dehogy gondol al'l'a. hog~· \'ig-yázza, 
Ú\'ja lt.'•ptl•it. 

Katolikus l'iiiskolai intcr·nátusok kl•lle
nek. hogy a vidékről Pestr·c áJ·amlú l'Zrek. 
romlatlan. tisztalelkií il'jak ilyenek is marad
.ianak! A meg-levéík nem uh·.iák hel'ogadni a 
jelentkezüket s ig~· menn~·i ér·ték kallódik el. 
Eln~·cJi iiket a léha életszemlélet s a hiin! 

Ir.i lisiigunk szeretete vezeti hazánk piis
pökeit s vezeti 1::rsek Atyánkat, miko1· kiirte
vélben szúllítják l'el hiveiket. hog-,\· a nHg-y 
mag-yar-katolikus gondolat. a katolikus intl'J'
nátus gondolata mellett ne men.ienck el (•r·
zésteleniil. hanem (•J1sl>k nwg l'nnek sorsl'or·
máló fontosságlit s lil'l'l'l'I-Wl'ÍIIlús úJ· úttal kez
deményezett akciór·a juttassák l'l adomán~·u
kat. Üsszel nagyszabású mozgalom indul meg 
a katolikus diákinternátusok iig~·e mcllett s 
bármen~·ire is megviseli manapság erszén~·iin
ket a sokfa,ita igénnyel t'ellépií élet. lasNan 
hozzá kell szoknunk. hog~· nag~·vomllíl el
gondolások csak llj és llj úJdozatokkal old
hatók meg. Az országos akciú nll'llett állan
dóan napirenden tartjuk városunk iig~·(at is. 
a gyöngyiisi katolikus inte1·nátust. 

Bariska Mihály t l 
Egyszerű szavú, csendes beszédű ember· 

hag~·ott itt nlinket augusztus 21-én. Eg~·sze1·ii 

szavú volt, mer·t u feltűnést hivalkodva soha 
se kerestl•, ha azonban mégis valahol be
szélnie kellett. szavaiból a mélységes isten
szeretet s életet formáló vallásosság csendUlt 
ki. A hitb()) és a vallásból élt, olyan ér·te
lemben, hogy vallásossága és hitP meghaladta 
az átlagemberekét Nem mult l'l nap. hog~· 
városunk valamelyik templomában hosszabb 
id()t ne Wltött volna. Templomjár·üsa nPm 
megszokás volt és nem is csak futúJagos t'+ 
mén~·. hanern az éi külünleges (••·U•kes \'alJú
sos életének elalkudhatatlan igi•nyt.•. 

Hivatali pál~·üján hálátlan szl'r'l'Jll't tiil
tött be: adúüg~·eket intézett. Kemi·n~· volt (•s 
szigoríJ, de mindig mag-asabu szmnpuntok úl
lottak eWttP. az állam. majd pedi!.! l'l-!~·húz
községének ér·dpke . .\ küz(•leti tiszt:tsüg l'a
natikusa volt. eg-~·em•s gondolkudúsú. talpig 
hecsliletl'S úr·. Amikor· n~·ugalomba \·onult. az 
6 munkás, pt•dúns eg~·énisége lll'lll tudott 
mégse n~·ugodni. ~tindl•n türsadalmi llll'J.nnoz
dulüs. intézmén~· iig~·l•irtek intézl>si•nf>l ott 
hittuk komoly alakját és (•r'l'Ztiik alapo:-; tu
dúsát (•s ('é)tudatos tl•vf>kpnys(•~(·t. 

~li kiiliinüsen is l"újúan n>sziink híl('siJt 
tííle. hisz (iyiing~·iis l'gyhüzkiizs(•geiiwk t.'·ll'
téhl•n az (i nmnkúlkodása szinh• pútol
hatatlan. Hosszú én•kig volt az alsú\'úrosi 
l'g~·házklízség vilüg-i elniikl• is. az l'lmult t'\'
ben pedig az t.·g-~·házkiizs(•gi adú hl'\'l'Zl'lt•st"•
nél alig l'elhecsülhetií munküt v(•gzl'tt. 

:!:1-<in, h{>U'iín temették el nagy J't•sz,·t"·t 
mellett. Kopm·súja nwllett Stillt.•J' Kúlmún 
gimnüziumi tanü.r· mondott nwghatú g_,·üszhl'
sz(•det. 

~lost cserules poJ·huJ;issal piht.•n tiiJ·(•kt.·JJ~· 
teste szlilc'í\'árosa temehíjt'•nl•k t"üi alatt. (i~·iin
g~·iisi volt. szt.•r·l'ttl' PZt a \'ÚJ'ost (•s dolg-ozott 
éJ'l•ltl'. Elml'nt kiiziiliink a nag-y í1tm. mit'l' 
ann~·ira l'l•lkt.'•sziilt müt· rf>gen, hisz iiJ•iikiis 
késztilet volt az élett.'. :\ rögük alatt nuir· 
nincs betegség (•s senuni Sl' f1í.i tiihh(•. :\ l'iihl 
azonban csak por·hiin·J~·(·t r·l•jti l'l. a lt.'•Jpk Pl
meg~· messzir·e. az lstPnhez. aki megjutalmaz 
minden munküt (•s t~lfl'll•jtt.~t mindl'll szt.•nn•
d{•st. S mi hisszük. hog,\· Bm·iska ~lihá)~· ll'lkc 
onnan l'l•liih•t'il. az iiriik megnyugvás és ht•kt.• 
hllZitj;lh{l) nt•zi l'Zt H kiíJiiniis l'i)Jdi tiill'kl'dést. 

(/J. / •. ) 
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Csoda történt. 
Szemünk láttára, fUiünk hallatára csoda 

tör·tént. A Szent Erzsébet-templom tatarozása 
Ugyében az els() komoly lépés, megmozdulás, 
az első értekezés, megbeszélés csak nu napja 
volt és ez idé) alatt belevésődött városunk 
katolikusainak lelkébe az a komoly gondolat, 
hogy nem hagyjuk, hanem elhanyagoltságá
húl. szegényes kiintöséből kimentjük, meg
ú.iítjuk Ciyüngyéis egyetlen diák-templomát. 

..\ gyíijtés megindult. 
Az adomán~·ok érkeztek. olyan mérték

ben és üsszegben, melyet még gondolatban 
sem mertiink remélni. Önként vállalkoztak a 
gyíijtésre cWkeW társadalmi állású úriasszo
nyok, tisztes iparosok ncmeslelkíi feleségei, 
múdos gazdák vallásos hitvesei, egyszeríi, jó
t'r·zésií. lelkesed() l'öldmives leányok éppen 
úgy, mint a ktir·gl'S tenyer·ü. melegszívií mun
küsok. gyiijtííívekkel jár·ták a várost, rútták 
az utcákat. viselték és önként vállalták a 
gyiíjtéssel jár·ú s;r.ümtalan kellemetlenséget és 
mindczt egyediil a nagy cél érdekében. 

~em találunk kell() szavakat lelkes mun
kájuk ecsetelésére, de az adakozóknak sem 
köszönetünk nyilv1\nítására. Elmondhatjuk, 
hogy az egész Gyüngyösnek szfvügye lett a 
Szent Erzsébet-templom megújitása. 

Templomot építünk ma. arnikor oly sok 
imahel~· rombadül ! 

.-\ naJ.{yhatalmú lsten fizesse meg a mun
kát. áldja meg úgy az udakozúkat, mint a 
gyüjtiíket egyaránt. 

Csoda téirtént! Ez nem volt egyszerií em
ber·i munka. mert a gyűjtés eredménye 60 
nap alatt eddig 2a.1100 Pengőt eredményezett. 
Ki rnertc hinni. ki merte volna gondolni. Itt 
az cmber·i rnunka l~gyedül nagyon kevés lett 
volna. Itt csak az lsten segitett! 

Az eredmény még nem végleges, szá
mos J.{ylíjWfviink még nincs elszámolva. Több 
k(•r·íilewliink nwst van clintl•zés alatt. ~lin
dcnki ki akar·ja venni r·(•s;r,N az adakozásból. 
Eg~· úr. aki nem akarja. hogy nevét a nyil
vánosságra hozzuk. t .111111 Pengéit adományo
zott. Má1mk templomi felszerelési tárgyak 
megvételét ajánlották fel. Sok a jóakaratú 
lélek l-s megérW szfv. 

A templom bels() állványozása befejezést 
n~·ert. A kifestés müvészi tervei kt'szen 
vannak. s 1::rsek Atyánk azokat felülvizs
gálta és jóváhagyta. Marton Lajos fcsW-

művészünk a városban tartózkodik és a mun
kát megkezdte. A templom belső elrendezése 
a művész elgondolása szerint alakul át. A 
mennyezetr·öl a függöcsillárok eltünnek, a 
templom belseje oldalvilágítást kap, hogy a 
freskók jobban érvényesiilhessenek. A temp
lom belső elrendezése a művész elgondolása 
az ifjúságut szirnholizálja, a májust, a feslő 
rügyeket, a virágillatot Hiszen ifjúsági 
templom. Az országban egyedülálló lesz, mint 
ilyen, mert több diáktemplom még eddig 
nincs . 

Számszerű adataink : A gyűjtés eddigi 
összege 2:-J.OOU Pengő. Ezzel szemben a ki
adásaink, illetve eddigi megrendelt munkák 
értéke: 

A templom kilestése ta.uoo Pengő. 
.-\ templom szigetelése ~wuo " 
A belsli állványozás 2.000 " 
Kőfaragó munka t .OOO 
Villanyfelszerelés 400 " 
Templomfestő ellátása 1000 " 

Összesen : 2B.40U Pengő. 

Nincs még megrendelve a padlóburko
lat, mely 4-5000 Pengőt fog kitenni, vala
mint a padok elkészítése, mely szintén 5000 
Pengő körül mozog. 

A gyűjtést folytatnunk kell és folytatjuk 
is. Azt nem lehet lezárni. Ezért tehát tovább 
zörgetünk a szfvek ajtaján. Egy jólelkű test
vérünk kilátásba helyezte, hogy az egyik 
freskó költségeit viselni fogja. Milyen szép 
lenne, ha a többi is gazdát kapna. vagy egy 
kép megujftását vállalná. vagy a szószék ara
nyozási költségeit fedezné, vagy más tárgy 
ellenértékét felajánlaná. 

Az út még hosszú előttünk, hittel hisz
szük és törhetetlenül reméljük, hogy a meg
kezdett munkát be is tudjuk fejezni, mert ha 
ilyen rövid idő alatt összegyült a költség je
lentős része. semmi kétség nem fér ahhoz, 
hogy azt be is tudjuk fejezni és az anyagiak 
híjján nem akad meg a tatarozás munkája. 

i'rgyünk nemes. szándékunk tiszta. cé
lunk szent, ezért a jó lsten biztosan segiteni 
fog munkánkban. (P. L.) 

'' (}30-kJt_éfa tt 
könyr-, pupir-. 

une- t;s díszmükereskedés 
Gyöngyös, Kossuth-ll. 3. Telefon: ./;jJ. 

JIARNITZ HA.VGSZERGYAR lerakata. 
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A Szüz Mária Társulat 
életéből. 

( /). L.J ~záz év alatt megfakul az írás, mégis 
érdekes és megható olvasgatni azt. Elmúlt 
idók esemt''n~·eirííl pihenni tt>rt emberek me
sélnek a sorok mögiil. Eliittem a ~zűz ~fúria 
Társulat naplója. jegyzökünyve. Feln~·itom és 
egyszer csak megcsap a mult lelke. Nem 
nag~· idii talán: száz év, mégis mennyit vál
tozott azóta a világ. Hol vannak az alapítók, 
akik leírták régi. szép. ráér<'i írással, hog-~· 
.. nirosunkban. bár nem hiányoznak valicisos 
hivek, mégis szükséges az lsten an~·.ia tiszte
letére társulatot alapítani, a terjedő vallásos 
hidegség s er·kölcsi romlottság- meggátlüsúr·a." 

Az alapítók neveit kegyelettel ide .if'
g-yezziik: Szala~· lstnín. Hug~·etz Antal. Hor·
váth ,J(lzseL Bánóezy .József. Tamanyir·s Fe
renc. Kiss Antal. Fehér (i~·iir·g-~·. I::nekes .Jakab. 
:\1ikulányi Györg~·. Cser·nyún György. Sim<H' 
János, Ken~·eres ,JózseL Laukonidesz :\lihüi~·. 
Bereeli Andrús. 

Amikor ezek. a rwir· r·t'l-{ pOI'Iadú emlw
rek elhat<ii'Ozták. hog-~· Szlíz :\lária Tár·sulatot 
alapítanak. s jeg-yziikön~·n't kezdenek n•
zctni ilyen eimmel : .. Szlíz :\fária Túr·sulatának 
könyw, mclybe fog-laltatnak a tag-oknak lelki 
épiiletl'S alapszabúl~·ai. azok küwtf'iinek nt'•v
soraikkal eg-yütt." h·tak akkor· tS.t:l-at. Szent 
.:\lihút~· hava volt és hetedike. Eg-y nappal te
hát Kisboldog-asszony napja el<itt ... S a szúz 
éves fordulót. szinte ötlctszt•rlíen Kisboldog
asszon~· napjára tervezték a mai tal-{ok. jú
formán mieliitt mt>g alaposan nwgnéztl•k 
volna. hog~· valójába mikor· is alapítottitk hút 
a Társulatot 

lS-Iti-Lan nyer·t a Türsulat fíípúsztOI'i .iú
váhag-~·ást Pírker ,János-Lúszlú pátr·iill'ehútúl. 
.:\lennyir·e jelleg-zetesen t>nJekes t•z a nwgha
tározás: ..\ Túrsulat eélja (a többek kiiziitt) 
hogy rendes és ~piiletes húesút H'Zl'ssenl'k 
a tagok a mútr·a\·l·r·eb(•lyi szentkúthoz t'·s l'Z 
a búcsú a nag~·lwlLiogasszonyi húcsún kívül 
leg~·en :\l{u·ia nevenapján. Boldogasszony l'o
gantat<isának napján orfer·túr·iumos szPntmise 
mutattassék be . ..\ tagok kiiteh~!'Pk swntmis(•n 
s délután is .ielen lenni a templomban. ha 
nem tudnak. akkor· otthon végezz(•k a :\lür·ia 
litiiniát s az olvasót 

A 1:! szahúl~· szép. r·(•gi hpsz(•ddPl ír·ja 
elií a kiiliinböüí tennivalókat. ~lt>ghat(, a llt'
tegekrííl mlú gondoNkodás. ,Jt>ll'lltl'ni kl'll a 

heteg-séget az Igazgatónak s akkor, ha a be
teg- szegén~·. akkor a Társulat gondoskodik 
lütog-ahí.sról, ellátásról. Kiilönösen érdekes s 
kúr, hog~· nem igen ment át a g~·akOI'latha. 
nz a tár·sulati rendelkezés, hog~· a beteg 
tagtá1·sat. amikm· a beteg-ek szentségeihP. r(•
szt>sítik. kiirmenetileg kell a társulatnak l't>l
keresni. kisé1·vén a Szents(>gct. EWír·ja a VIli. 
túrsulati törvény. hogy minden (•vhcn .. iúnius 
:!-1-én fel kell újból és újból olvasni a sza
lní.l~·okat s ilyenkor· .. kövesse nwg egyik t<í.r·
sulati tag- a músikat. ha van valami iil-{~·e." 

Hengeteg alapítványi misé1·éíl hpszél
nek az ír·ások. mik tagok valliisos huzgúsü
gút mutatjúk. Tömött .iegyzííkün~·vek szúlnak 
az élénk tür·sulati életriíl. hol dicsér·et (•s 
kOI'holús Pgyar·ánt elhang-zik. dt> mindig a 
szent c(>J. az istenes élet eWmozdítása (•rdt>
kéhen. Nag-y .iútékon~·kodások. jámhor alapít
,·ún~·ok. oltár·- és keg~·szen•k gazdagítilsa. a 
túr'sulati vag-,von szempontjúból is haszrws 
sárárkodús s g~·arapodús a szüz év .iPlzúo!"Z
lopai. .\ Tii1·sulat a hagyonuín~·ok alapjún úll 
és vir·1igzik s a .iuhileumi linneps{>g nagy iin
nPJW lesz nemesak a nag~· túrsulati esalúd
nak. hanl'm (i~·öngyiis nír·osií.nak is. 

l'f'Zl'fŰSl;JI az (r JfJ.J,'/, f'SZ/l'lldf:jdll'll. 

Elniik: az tB-t:l. június :!!U•n elht'm.vt id. 
:\lezt'í Fer'l"Ic ht>lyett ideiglPrws elniik id. 
Ht•jlik lstüm. l·'t'íd{•kün : Sankovies ,Jünos. al
dt'kún: Hannos ,Júzsehfünos. jegyzú: Tasi 
lstvún. aljl•gyzú: (i~·uris :\lihúly. Bel biz. tagok: 
Szala~· .Jún os díszelnük. Cspr·ta Ft>rt•ne. id. HP.ilik 
,Júzsl'f. id. Kiss Ft•r·cne. Sziíl(•szeti hizottsúgi 
tagok: ~agyl't>jii .Jünos. Tasi ,Jünos. Dohos Kü
r·ol~·. (iamy lstvün, Pur·ezky .Jünos. \'úla~zt

rminyi tagok: Benei Lajos. lfanka Kovües .Jú
nos, id. Szahú .\ndl'Ús. itj. l'ap .Jünos. lll'gl•diis 
:\fihály. il'j. ~lezii Ft•r·t>nt•. Bogdún~· ,Jünos t'nl'
kes. Hegt>diis .Jünos. Tasi Sándor· {•nl'kt',... il'j . 
l's(•pú.ny lstní.n t'·rwkt•s eziistii:-;, B. ( 'st'·piln~· 
.János. Sa.ihest~·ün Adüm. Súr·hl'g~·i ,Júzst'l·. Hej
lik ,Jünos, Szahú lmr·t•. Tisztl'lPthl'li tal-{ok a 
szúz t'·n•s juhilPllllllllal kapl'solathan: id. ( ·~iiki 
,Jünos. Budaí ,Jiírws, :\al-{~'l't•jii ,,,.,zsl•L id. Tasi 
lstnin. Bognúr· Lajos eziistiis. Bar·dút•zky Sim
dor, Bogdán~· .Júzst'l' t•ziistiis. B;mlúl·z~· Lajos 
eziistiis. ffor'\'úth ,Jünos. Szi\I'Vas ,Júzspt', Sziit·s 
lsh·1in. Szolg-ák: ( iyiír·i .Júzst>L Farka ... h•r'l'IW. 
Ifa n nos Fer·enl'. \'úgt·, Súndor·. Kiss Lajos, il' j. 
(ir·úl' .Jünos, Kt•n•szt honJozú: tfanka Kovúes 
.Jiuws. Ifalotti lobogú \'i\'tí: lfanoss ,Jünos. 

(.1 ·"'úíz .Jitíria Tfir ... ltlal /fH J ,;,.l'sjltiJilf'ltiiiÍ 
ii u w· p.w;y,; ri il a h í r d.· kiiz t wi 1111 k llíjNmz t a It;,.,/) 



Adományok a Szent Erzsébet-templom megúJítására. 
Plebánián fizettek: Magát megnevezni 

nem akaró úr 1000, Turi ,Jánosné 10, Zimány 
,Józsefné 10. Bedros ,József a, Bodrogi Lajos 
tu. Kertész Erzsébet 25, Csomor Béláné 2i>, 
Czipó Mihály 10, Deszpoth Mihályné 10, Hor
tolányi Sándor 10, Szent Kereszt Társulat 200, 
Sipos Benedek 100, Sike Miklós 50, Dr. Ti
már ,József 50, Dr. Bogdány Mihályné 50, 
Katona Sándor 200, Perselyből 194a. aug. 
18-ig aa8, Ferenc Lajosné 20, özv. Holzer La
josné 10, Dr. Seres András (Visonta) 2, 
Szendrö Sándor· 2, Garai István tu, Serfözö 
Antal tu, Rácz Imre lU, Faragó Lajos 20, 
Dr. Borosi László 10, özv. Reviczki J. 5, Zi
mány György tu, Nagy József 10, N. N. ilO, 
Keresztényszocialista Egyesület 50, Szabó ,Jó
zsefné tu, Szeplötelen Szűz Társulata illi, 
Bayerle Károly 5, Vincze Mihály au, Szent 
Tamás Társulat tuO, Hiró ,József tu, Er·ki .Já
nos 2. N. N. 20. 

KörPtkezü adonuín!Jok t'rkeztek br fo
lylíszdmldra a Szrut Erzsébet-letnplom tata
rozdsúra: Dr. Vereb Lajos 100, Dr·avnyik Ödön 
20, Medveczki Lajos tu, Oravecz ,János lU, 
Diabács Bertalan 15, özv. Eperjesi Józsefné 
tuU, Doboly Dánielné gyűjtőíve 5(), Vass Pál 
50. Erdiis Lajos 2. Tóth .Józsefné tuU. Szalai 
.\lajos t>2. sz. gyűjtőíve 17 t. Bródi Ferenc 
2. Heinrich Rozália 22 sz. gyűjtőíve 1 ts·no, 
Tassi Sándor· a2 sz. gyűjWíve al4·5o. Ring 
Nándorné 45 sz. gyűjtiííve HU, Zsiga .-\ladár·né 
.t7 sz. gyíijtiiíve ttm·iJII, Polgár István toO, 
Egyed János 100, id. Szmolnik .József 511. ifj. 
Szmolnik ,Júzsef 50, Fehér Uyuláné 2li sz. 
gyűjtiítve. iJ72·6U. dr. Nlira~· Béláné ao. Feh('r 
Istvánné gyűjtiiivére Bar·ta Istvánné adománya 
lll. Lipeczki ,János 20. Téízsér Ferenc 211. id. 
Orosz Er·nü 20, Ferencz~· Antal Kisújszállás 
t. Her·ze Nagy János Pécs to. Buday Fer·enc 
iJO, Csárdás Lászlóné :m sz. gyií.itiíive !ti''illl, 
Kelt'llll'n Sándorn(• :.!11. Far·kas lnm' :t Hoza
lium Tár·sulat adomúnya to. Pataki .Júzspl'n(• 
iJll, <iyöng~·iísi Kalot 11111. ~. ~. :.W. Kovües 
István :w. ~ag~· ,János :.!11 •• Jézus Szívt> Túr·su
lat :-JO, Bujatka István 11111. iizv. Horváth Páln(~ 
tu. Tülg~·es.~y I..ászlúné g~·üjtc'ííve :W. For·,.ní.es 
.\lajosn(• .t sz. gyiíjtiíín• Sli. Palluvieini Al
rummé grMnií too. (iti.hr·is La,ios ;-), 

/·Hit; r O!llllríllt; !I!Jiijtt;.~,,: ~. ~. 111. F. T. 
10. Kuvút~s Uyulu 4, iizv .• Jaresák <iyulúné il, 

Kasztenek Anna Gy.-pata l, SurAnyi Sándor
né iJ, Letanóczki János 50, N. N. iJ, Deszpoth 
Mihályné 5, Karácsonyi Gyuláné 10, Kusner 
Margit és Anna 10, Vámosi Mihály 2, Boldi
zsár Mihályné 1, özv. Szirmák Józsefné 10, 
Makrányi István 10, Martuvecz Ferenc 5, 
özv. Maticsek Ferencné l, ifj. Munkácsi An
tal 12, N, N, 6U f., Klein József 5, Duba Fe
renc 5, özv. Fehér Ferenc 5, Juhász Gyula 
to, özv. Hanisz Imréné 50, Marton József 5, 
özv. Navora Antalné 2, Holló Mihály 1, özv. 
Kováts Béláné 3, Bartha Istvánné 10, Dr. 
Csomor Istvánné 10, Mátravidéki Kft. 10, 
Kovács László 50, Schlrüblné 2, Lehel An
talné 5, özv. Fehér Antalné 10, Ács Jánosné 
5, Kiss Sándor 20, Olvashatatlan aláirással 2, 
Sefnyik Pál 3, Elekes János 3, özv. Söregi 
Istvánné to, Dencs Ferenc 5, Wachter Ká
rolyné 2, Bali Ferencné 10, Spányik Erzsébet 
20, Ujvári Rudolfné 50, Belev P. Lázár 20, 
Tóth Mihály 20, Unger József 5, Kucsera Béla 
20. Cipszer Miklós 5, Szó Mihály 2, Junghanz 
5, Székely bazár 1, özv. Györi Ferencné 20, 
Korostein Géza 5, Hirsch Ferencné 10, P. 
Összesen 582'60 P. 

l~felicher Gézáné gyüjtése: Puricki Ist
ván l, Tasi Jánosné 5, Tóth András 50, Ka
szab Lászóné 2, Hamar Lajos 4, Dózsa László 
5, Kiss Ernő 10, Maticsek Imre 5, N. N. 5, 
.Jelinek Zoltánné 10, Véber Róza 3, Pataki 
Borbál Erzsébet 100, Szafai Imréné 50, Czir
mann István 5, Fodor László l, Buda Ferenc 
1. Buda Józsefné 2, Benei István 5, Nékám 
Dóra 2, Kovács Mihály 3, N. N. 2, Bordás Jó
zsef 20, Nagy János 5, özv. Pataki Istvánné 3, 
N. N. lll, N. N. 2, Melicher László 10, Blazsek 
Lajos lll. Balázs Anna 5. Összesen: 345 P. 

Oz t•. Völgyi .Jánosné gyüjtése: Grüssner 
Testvérek tuti, Gréczi Imre 10, Lakos Jó
zsefné 10, Nováky József 5, Tury Lajos 5, 
il z\·. Delu·eceni Ferencné 2, Geibinger Sán
dor·né 5. i.izv. Kiss Ern6né 5, Kiss Matild lll. 
Pruzsinszky István 5, Lucso ,Jánosné 5, dr. 
Vülgyi Tibor lll. V<Hgyi Béla 10, Völgyi Já
nosné 10. Vass .József 20, Füleki József to, 
Bardóczi Ern() 30, Szentlélek Társulat 10, Ki
rál~· ,József 5, Hegedüs ,János 10, Csontos Já
nosné iJ, Székely András 5, Laska Gyula 2. 
~ . .S. to. Oáhr·is Erzsébet a. özv. Gábris .Múr
tonné l, özv. Szalai Ferencné il, Vasborosi 



Mária 5. Tamán József 4. Bughotfer István 2. 
Guba Emánuel 5, Baranyi Jánosné 2, Weisz 
Bertalan 2, Géczi János 1·50, özv. Juhász Fe
rencné 1, özv. Szalai Pálné l, Oravecz .Jó
zsef 2. Korcsog .Józsefné 2. Tóth Gézáné t. 
N. N. 1. Habticsek Ferencné t. Mozsár Lajos 
2. N. N. l. Falcsik János 1. Zsernoviczkyné 2. 
Zrubka Dezső :~. Szabó Kálmán :1, Borosi La
jos 5. Révfalvi Jenő :1, Bokros Ferenc :J. Pe
tes l\lihály 5, Horavec István :-1. Gábor Ernii 
5, Baráth Árpád 5, Fehér János il. Csoszúncki 
Ferenc 2"50, özv. Kovács Antalné 2. Kiss Bá
lint 2·50, Bujdosó Jánosné 2. özv. Szahó Fe
rencné 2, Nagy Ferenc 4. Takács llme 1. 
Eperjesi András 2, özv. ~ledvecki Károl~·né 
5, Csiba Józsefné 1. Tamasi Istvánné l. Le
hotai László 6, Holló József H. özv. Tren
csényi Ferencné 2, Hangosi József t. özv. 
Lehotai Ferencné 2. Kiss Mária 1. ifj. Farkas 
• József l, özv. Bokros Jánosné 2. Bokros .Jó
zsef l, Kovács János 2. Uyuris Ferenc 2. Szé
kely Teréz 1. Halasi Kiss Béla t. Szepesi Fe
renc 2. Vince Istvánné 1. Eperjesi Andrásné t. 
Kozmári Mihályné 2. Liptai Ferenc 4. \'idm 
Ferenc a, özv. Barták Jánosné t. özv. Fl' hér· 
Pálné 2. Nagy József 2, Benga Jánosné -t 
Király .János 4, Csiba Ferenc 2. Kádár li;\'U
láné 1, özv. Schön Imréné t. özv. Sutovsky 
Lászlóné 1, Revicky Ferenc a. Királ~· Ferenc 
2. Nagy Róza 1. Kozmáry István t •• Jam·so
vics .Józsefné 50 f., :\'. ~. :~. Összesen: illiU P. 

Korál·s Pdlnt' gyüjt1'se: Koncz Antaln(• 
10, Garai .Jánosné 5, Kovács .József 2. Skvam 
József 2, Antal Jánosné a. :\lacsuga Istvánné t ll, 
Pataki Jánosné l. Prágay lnu·éné :l. Varga 
Fer·enc t, Farkas .Józsefné 5, özv. ~lakovinyi 
,Józsefné l. Üzse Lászlóné 2. özv. :\lészár·os 
Antalné 1. Kovács Pálné ;->, ~. N· t. Üssze
sen 56 P. 

Felu'r Sdndorll(' gyüjft':w: Fehér Fe
renc 20. Pataky István 20. özv. Sornai Ist
vánné ;;, özv. Nováki Lajosné 2. K ~- 2. liúl 
. János :-1. Csépán~· ,Júzsefn(• to. Antal .Júnos to. 
:\1olnár P<iln(• to. lzsú Fer·cne 2. Somog·yi 
Sándor 2. üzv. ~ag~· Súndor·n(• lll. Bakondi 
Dezs(í a. :\ledveczki Súnd(H' :-1. Kiss Anna lll. 
1\lisi ,János ;;, Kozmári András 20. Vci'l'h .Já
nos il. Bokor Imre to. üz,·. Húkúezi Eer·cnen(• 
:J. N. N. a. Csili ik S<indor· 2. t 's(•púny tiyiirgy 
to, Kévés ,József 10, Renner· ,Jt'Jzst'l"n(• .t. Hor·
váth Mihály :>, Galam h os Kü.r·olyn(• 1. :\. ~. t. 
Bardóczi Pál :w. Huzsin ,Józscl"nt:• ::. Sink<J\'ies 

Lajosné 10, Fehér Sándor ilO, Elek .János to. 
N. N. ti, I;:ber István 20, Pintér Hozál 211, Bog
dány András 10. Összesen: B24 P. 

Tasi·Sfimlor Y!lii.ilt;:;c: Tasi Simdor ilO. 
Holec Pálné 2, Tóth .János 10, Szalai András i1, 
özv. Pocik Ferencné to, Pocik .József 4, Fe
kete Vilmos 1. Szűz Mária Társulat 100, San
kovits János 10, ifj. Hegedlis .János :-1, Pintér· 
Ferenc 2, Berzsényi Fercncné 1·50, Ber·zsényi 
Ferenc 1, özv. Mezö Andr·ásné to, Kisbárány .Jó
zsef 2. Körösi Púlné 2. Kúr·ösi Anna 1, özv. 
Tasi Ferencné lll, Kis Ferenc :i, .Juhász Imre 
t, Juhász lrmc 2. özv .. -\dler· Pálné t, Buday 
.Jánosné ;->, SzaJai Ferenc l. Holecz :\nna 2. 
Sánta lrme 2. Veszprémi József 2. özv. Cserta 
Józsefné t. Tóth Hortulányi Ferene 2. Tuza 
Ferenc 2. Tuzu István 2. Tóth Mihál~· 2. Szabú 
András :-1, Tóth .János 1. Bcsze Fer·ene 2. 
Gaál József :>. özv. Falcsik Sándom(• to. üz\· . 
Szabó ..\ndr·ásné 4. Var·gha lrme t. Bognár 
Lajos 2, if.i Bognár Lajos t. Farkas .Júzsefn(• 
t. özv. Kelemen István 2. .Juhász Jünos t. 
U~·ur·is János t. id. Kocsis Sándor 2. if,i. Ko
csis Sándor· 2. ifj. Eper·jessi Ferenc 2. id. Csu
ták .Józsefné 2. Baloghy Károly 2. Vilhí.n~·i 

Gyula 2. !'i. N. 20. iizv. Bogdán~· Pálnt:• lll. 
Összesen: :~14·:->U P. 

.'·;driW!J!IÍ J(ízsd !/.1/IÜft;se: Sár·hegyi ,Jó
zsef i). Füleki :\hu·git 2. Hejlik .Jünos :-1. lfe
gediis .József i1. Lukács Andr·üs :~. Uyögyösi 
Andrüs t. Egyed .Júnos t. He.ilik ,Józse!" 2. 
~ll•zii :\ndni.sné' t. .Juhúsz ,Józsefné 2 .• Juhász 
lstní.n 2 .• Juhász Andr·ás 2. Fehér· Istvúnn(• 4. 
l"r•ek\"a I>ezsiiné t. Pampuk lstvün 2. Kormos 
,József :!. v :\lezci Kúlmán 2. ÜZ\'. :\leskál 
,Józscl"né t. Si pos lstvún 2. ('(•kmún,\· Antal t, 
Bog-dún~· .Júnos t. Kiss .Júzsl'l" 2. Fr·ikk lm
r(•né 2. iizv. U~·ímcsi .Júzsl'l"n(• t. Bogdán~· :\li
húl~· 2·;;o, Borhy Ferene l. Szahú Antal 2. 
iizv. Zi mán~· .Jünosé t ·:-10, Fmnkos Andr·úsn(• 
t ·~11l. Szaka (i~· u la t. l'sép;í.n~· lstvúnné t. 
~ag~· Fcr·cne l. Tassi .Jún os 2. ('ak ú S<i.ndor· t . 
Tassi lstvún 1. Sipos Bcm•dck 211. Kmkúcki 
Fl'l'l'IH' ~~. ~agy Kúlrwin lll. Takúes h•I'l'lll' 
to. HPvkki Fl'l'l'llc 20. ~agy ~lihúly lll. Tútlt 
:\ndrús lll. iizv J)l•lli'CCl'ni Fl•J'l'IH'n(• ~~. ~lúdi 
Fcr'l'lll' lll, Tak;í.cs ,Jú nos i1, Bir· n ha um ~l i
luí.lyn(• 4. Hannos Fl•r'l'n(' :1. iizv. llt'llai .Jú
nosn(• 2. Cs(•p;í.n~· J>;il 2. Pint(•r· ~lihüly t. 
Amhr·us ~lih;U~· ~l. Po(·ik h•I'l'lll' l. OssZl'st-n: 
lHi>"jfl P. 



Hatvannégyszer 
volt máJ' Hzentkúton Bogdány ,János bácsi. 
l~rdekes és é1·tékes szám ez ma is, amiko•· 
ugyan arr()( hallunk hír·t nap-nap után, hogy 
egyik másik hires r·epííW hány ellenséges 
gépet Wtt le. Nekiink azonban ér·tékes és 
biiszkeségct jelenW az a tudat, hogy ebhen 
a városban vannak híísei a zar·ándoklatok
nak is. 

Üt nem ünneplik. hangos díszes szavak
kal, csak a süíWhegyek népe adja csendesen 
szájr·ól-szájr·a ezt a tényt, olyankor. amíkor 
felt•gyenescdnek az elfáradt tagok. S mi úgy 
érezziik. meg kell t~mlékezniink erriil. a 
Tudüsító ft•hér· lapjain. Ü maga. szer·ényen 
ph·ulgat majd, ha olvasni fogja, hisz egész, 
kedves. tiir·ékeny, iireg lénye tiltakozik min
den ellen. ami külsiisPg és hangoskodás. De 
hadd tud.iák meg mindnyüjan, akikhez eljut 
ez a szer·(~nyke lap. hog~· itt tényleg élnek, 
sokan élnt>k. akik éniíl-énc nem töriidnek 
fár·adsúggal. esün•l. vagy napsiitéssel, de el
indulnak. amikor l'ljiin az az indulásra szú
litú hajnal. 

H.t·szer· tettl' nwg már· ií i~ .• János tuiesi 
SzPntkútr·a az utat. Amikor· t>liíszür· ment. ak
kor· gyer·ek volt még, fiirge mozgású kis gye
rek. :\lt•nt azután mint ifjú. mint meglett fér·fi 
(•s ment az utúbhi években a már fár·adó 
ör·pg t•mher·. :\hir· nagyon ismer·ik a fák az 
uton. a matlar·uk s a vir·ágok is. Az idén a 
nagyhúcs1h·al rwm tudott eljutni. dt• (ísszel, 
majd amikor· jubileumi zarándoklatot rendez 
a Sziíz :\lár·ia Túrsulat. ott szer·etne lenni 
újr·a ... 

S eg~·szl•r·. amikor· majd végér·e ér· ennek 
a Wkli sur·snak s ií is elmegy oda. merre az 
úsiik hazatér·tek. a túlvilág végtelen mezőin 
elébe jiin majd a ~agyboldogusszony. Elébe 
jön. s híí szolgújút, ki l::rte annyiszor fára
dozott. bevezeti majd az üriik fény honába. 

Addig azonban. .Ji"mos Hácsi. engedjen 
mi·L:" :\lagünak az lstl'n .it"lnt'•hün~· l"iildi zar·ún
doklatot! 

ti~·arJjú- és n~·ulszéir 

KA LAPOK 
mlnden mlnéiségben. 

KRISZT LAJOS 
(i~·önJ(~·iis, Kossuth-utca 10. 

.Ja\·itásnk szakszerüen készülnek. 

Olvasóinkhoz. 
Miniszterelnökségi engedély alapján tB4!i. 

szeptember 1-töl kezdve a Tudósító új lap
engedéllyel jelenik meg. Dr. Bernát Ferenc 
neve, mint szerkesztöé lekerül a lapról s 
felelős szerkesztö Monostory Adorján pré
post-plebános lesz. 

A lap anyagának összeállítását Duklai 
László hittanár végzi továbbra is. 

Az új lapengedély bővebb terjedeimet 
enged, amit mi fokozatosan ki is fogunk 
hasznúlni. Már a mostani szám is az eddigi 
hat oldal helyett nyolc oldal terjedelmü. 
Örömmel jelentjük, hogy a nagyobb terjede
lem következtében, mi is többet, értékeseb
bet nyújthatunk Olvasóinknak. Részünkről ez 
anyagi áldozattal jár s olvasóink, előfizetőink 
megértií támogatása nélkHI igen nehéz hely
zetbe keriilnénk. 

A nyomdaköltségek, papírárak r·ohamos 
és lényeges emelkedése következtében kény
telenek vag~·unk szeptember l-től a Tudósító 
előfizetési díját az eddigi 2 P-ről a P-re 
emelni. A díjkülönbözet beszedését Fehér 
Sándor sekrestyés nyugta ellenében rövide
sen megkezdi. 

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy ezzel 
az ez éVI'e esií előfizetési díjjal együtt. aki 
csak teheti, fizesse ki a jiivő évi eWfizetési 
díjat (a P-t.) is. Rajtunk nagyon segítenek ez
zel, mert akkor az így hegyült összegbúl is
mét jelent<ís menn~·iséglí papírost vásárolha
tunk. 

Reméljlik. hog~· ebben a drága árviszo
nyokat mutatú vihighan Tudósítónk mérsékelt 
díjfelemelést Olvasóink megértií lélekkel fo
gadják s mi nagyobb és szebb Tudósító ré
vén változatlanul tovább szolgálhatjuk a ka
tolikus-magyar s g~·üngyösi iig~·ét. 

, 
EGY HAZMEGVEl 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER--GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

JIPiétf•ket el fuga d. kölcsijnöket fo/.1/(j:; íl. 
Telefonszám : 230. 

Sp6nylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 
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HITÉLETITÁJÉKOZTATÓ 
SZEPTE:\1HER HÓNAPHA. 

Szt•nt Hl'rlalan plt'bcínia. 

:l-án első péntek. EWzö délutün szoká
sos ~yóntatás. A :\Ienház kápolnájában e~ész 
nap szentségimádás. :1-én elsíí vasárnap. D. u. 
az Oltáre~ylet imádási órája ti órakor. H-án 
Kisholdo~asszony ünnepi szokott ünnepi rend. 
E napon üljük me~ a Szííz ~tária Társulat 
fennállüsának száz (>ves évfordulóját. 11-én, 
szombaton indul a Szűz ~tária Társulat 
jubileumi zarándoklata Szentkútra. Reg~el :1 
órakor szentmise. utána indulás. 12-én. vasár
nap. :\lária nevének ünnepe. 14-én. kedden. 
Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe. Reg
gel 7 órakor körmenet indul a Kálváriára. 
Hl-(•n Hétfájdalmú Szííz ünnepén a temeW
kúpolnühan reggel H úrakor szentmise van. 
E napon van Egerben a Szer·vita-húcsú is. A 
A húesúsok a t"er·encesektiíl indulnak szom
haton. tS-án a hajnali szentmise után. :!9-én 
szerdán Szent :\lihály Wangyal ünnepén lép 
életbe a téli hitéleti rend. Reggeli harangszó 
il ömkor·. esti 7 órakor·. Hétköznapokon a 
temetés :~ órakor van. 

Szt'lll Ht•rlalan plt'btínia tl11,1/llkiinyl'i hírt•i: 

1/dzas.wí!Jul kötöltek: Homonnai András 
és Amhr·us :\lária-Amália. :\lolncír Imre és 
Tasi Erzsébet. Balog .János és Dér Rozália, 
Gál Ferenc és Varga Ilona .• Juhász Sándor és 
Csépán~· Katalin. Besze Ferenc és Sajhest~·án 
~largit. Czékmüny Arnold (•s Fazekas :\largit, 
• Já~er László és Pampuk Terézia. 

Elhunylak: Far~kas Fen•ncné ~agy ~lá
ria 1:-1 éves. Hegedlis István 7 hónapos. 
Vincze (iyürgy 4 éves. :\lócsán .Jenii :m éves. 
Hannos .Jánosné He~ed iis Hozál 7 .t éves, 
Bauer· Gizella 4!1 éves. Szeres ,Jünosné Szek
rényes ~lária 7B éves. (iugyelka Pál ;{,t éves, 
Ber·ki .János :-1.t éves. Homéin KároJ~· li.t éves. 
id. Húgyi Ft>r'L'nc Sll(•n•s. ~zahú .Jcínos :w (•ws. 
özv. \'t>rn~·ik .Júnosn(• :\lihalovies Ter(•z S:! 
én•s. 

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

BETÉTEKET MÁR 1 PENG0T0L ELFOGAD, 

KÖLCSÖNÖKET 
el6nyöa feltételek mellett folyósít. Poatacseklr. Bankgiró. 

Fl' l' f' m·rc Illi i p l Nu í 11 i a. 

B-án elsií péntek. Eliíúi d(•lutitn és a 
napon úllandú gyélntatils. :-J-(•n ell._,·í vasárnap, 
litánia után a Hózsal'iízértársulat havi sorso
lása. H-án Kisasszon~· ünnepe. ti-kor· a Rózsa
fűzértársulat énekes szentmist'>.ie. t :!-t'>n vasúr
na p. egt'>sznapos szPnt~éginuídüs. :\lindcn (;rá
ban van szpntmi~e. )). u. :!-kOl' az Oltáregylet
nek. B-kor pedig a Hóz1'al'ííz(•r·tiu·sulat imádási 
órája. Este li-kor· szPntbesz(•d. kiir·menet. be
fejzi) Tc Deun1. t!l-én. vasál'llap tar·tjuk a 
fájdalmas búcsút templomunkban. IU•szl<>tes 
sorrendet hirdetmén~·eken köziiljiik. :!B-én szt. 
Mihüly ünnepe. a harangozcis megvúltozik: az 
esti harangszú 7 -kor· lesz. Litüniük vasár·- és 
iinnepnap d. u. :~-kor. a hétkiiznapi litániák 
pedig li-kor lesznl'k. Temet(•spk d. u. :{-kOl'. 
vasúr- és iinnepnap a litánia n'•geztével. 

FNPnt·reJuli plt'luí11ia aii!Jakiill,lll'i hírd: 
Htíza,o;slÍfJUI kiiliilll'k: :\lajzik Súndor· és 

Pataki Ilona. Kis Lászlú-,Júzsel' (•s Túth Er
zsébet. Géczi ,János (•s Or·(•mul"z :\l:'u·ia. <iom
hos lllt'>s és Lakatos lr·(•n. 

Efllllll,lllak: llugai ,Jüno~n(• :\lozsúr· Ve
ronika Hli éves. Bessenyei Púl Sli én•s. Túth 
Lajos .t 7 ével". iizv. Pongrüe Fl.'r·en<'n(• Budai 
.J u lián na. 

Kön~·,·ismertetés. 

P. Kiss Szaléz. O. F. :\1. :\lindcnt az Is
tenért. 

~lár magúér·t a <·im(•r·t (·rdt>ml's t>lolvasni 
ezt a könyvet. hisz valúban I'Pienwlfi gondo
lat: Hetet élni egyedül az h.;ten diesiisl>gér·e . 
:\ könyv minden lelkl'S (•s izzú sor·üval egy 
életrajz sziiviiget(•se kiizht>n ezt a esodálatos 
gondolatot rejtegeti. Az isteni ~zer·L·tet Lc
án~·ai Társulat megalapítú.i:ínak : Lachner· 
Mária Fmneiskának gazdag (•Jpte wtitíídik 
elénk l'inom szépségií. nwlegszivií eliíadásá
oan. ~lindrnki. aki sZl'rcti nu··g a ll•lkis(•get 
m(•g ehiH'n a vt'•r·ps (•s anya~.das (•lt>thl•n is, 
az olvassa l'l {•s olvastassa l'l rwisokkal is 
l'Z a kiin~·H·t (•s mindt•n hizonn~·aJ SZl'r'l'tl•t
tl•l (•s tuílüval gondol a mii szpr·z,ij(•r·l'. :Úa 
:~ P. ~lt>grl'ndt>lhPhi a :\lag~·ar· Bar·üt eimén~ 
( i~·iingyiis 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-,. 

ékszerész- és látszerészmester 
GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 



H j l~ t~J K 
A mátrallázi Magyarok Nagyasszonya 

kis temploma alig egy éves felszentelése (,ta 
immár müvészi kifestést nyert és új márvány 
oltür·t. :\ .iót(>kony szívií nemes adakozók t~
váhhi bimogatúsát kéri a templomépíW bi
zottság. A tt•mplom felszentelése és az oltár 
féípapí konszekr·álása késiibbi idéiben lesz 
nwgtar·tva. A Nagyasszony jutalmazza meg 
minden jótcvíinkct. 

Városunk védszent.iének, Szent Ber·ta
lan apostolnak iinnep(•n hagyományos fény
n~·pJ iiltiik meg hir·es templomunk húcsúnap
.iát. Az ünnepi szentmisl>t. min megjelentek a 
vür·os. a honvédség. hivatalok képviscWi s a 
hívt>k rm:zy számban. ~lonostory Adorján 
pr·(•post-piPIHí.nos mutatta be. a nagyhatású 
szenthesz(•dct Scrrtizíí .\ntal mezéikiivcsdi in
tel'llátusí pr·cl'cktus. volt g~·iingyiisi di<ík mon
dotta. 

A Szü7. !\1árla Tá1·sulat .iubileumával 
kapesolathan a T~í.r·sulat vezctéis(•gc a küvet
kczr'ikl•t kiit.li a tagokkal: Szcptember· S-án a 
túr·sulati tagok S «'11·akor· gyiih•kcznck a Wdé
kün h:'tzünül (ZiHdkcr·t-u.) (•s innen lobogú 
alatt. testiiletileg indulnak a Szcnt Hertalan
tPmplomha iinn('pi húlaadú sZl'ntmisür·e. Szent
misl' alatt kiiziis szcntü.hlozüs. Szentmise után 
t t ,·11·akor· az alsú\'úr·osi Kult(u·hüz nagytcr·m(•
hl'll diszg,víil(•s ll•sz a kiin•tkcúí míísor·r·al : 
t. I~:nck. :!. Ht>jlik lstnin elniiki megn~·itó hc
sz(•de. :t Az alapsz~thülyokat r·iividcn ismer
tPti Tassi Istvün .it>g~·zíí. -l. Pl't•post-plebáno
su nk kiisziinti a .i u hilülú T;ir·su latot. il. Csé
pún~· ~lagda szaval. li. A T<in.;uJat Wrt(•rwté
r·c·il ad k(•pet t'sépúny ,János \'<í.Iasztnuín~·i tag. 
i. A Tár·sulat jútékon~·kodü~arúl lwszámol 
Sankovies ,János l'iídékán. 1--i. (iyiing~·ös ,·úrosa 
nev(•lwn iidviizlik a Szíiz :\lúr·ia Társulatot 
!1. f·:nek. ( Kiizr·emiikiidik a Fr'íeg-yhúzi r::nekkar·.) 

Ll•gjohh mitúist'•gii ünH. 
ll'gnagyohh vúlaszt(•khan. 

ll•golesúhh szaholt ür·akon 

Szlobodától 
Pehely é• vatta 

paplan 
ké•zUé•ét vállalolD 

Ková:fs o~~uláné 
paplank~•zU6~ne•ler, Ko••ulh LaJo•-uh:·a lb 

P. Lucius, aki az elmult évben a gyön
gyösi ferences rendházban a Hittudományi 
Főiskolán tanárként müküdött, rendi elöljáró
ságának intézkedése következtében Kassára 
került házWnöki minőségben. Utódjáról egyen
lőre nem történt még intézkedés. 

Kegyelettel emlékezünk meg a nyár· fo
lyamán elhunyt l\'lező Ferencről, aki a Szüz 
Mária Társulatnak volt az elnöke. Betegsé
gének elhatalmasodásakor különösen is fájt 
neki. hogy a szer·etett Tár·sulatának nagy 
ünncpségén már· nem lehet az élők sorában. 
Most. amikor· a Tár·sulat nélküle ünnepli fenn
állásának századik fordulóját. a népes társu
lati család szeretettel gondol volt elnökére és 
nemes ér·z() lelk(>t különösen is az égi Nagy
asszony oltalmába ajánlja. 

Fájdalmas búcsú a ference~eknél. 

Szeptembcr tB-én az ősi ferences templomunk 
isml>t nagy ünnep színhelye lesz. A Fájdal
mas Sziíz búcsúja sok hívet vonz ide G~·ön
gyüsre a messze kiirn~·(•kr{jJ. Ez alkalommal 
lesz a lll. rendiek nag,,·gyülése is P. :\lar·ián 
rendi igazgató clniikletével. Ezt megeWzlien 
16-án. t7-én és tS-ún este i órai kezdettel 
ájtatossúg lesz a ferences templomban a Fáj
dalmas Szüzanya tiszteletér·e. A búcsú egyik 
szónoka P. Kiss Szal(>z. az .\merikábúl nem
rég kazakeriilt. jelenleg deln·eceni házfiínilk 
lesz. .-\ Ferences plebánia ezuttal is kt>ri a 
híveket. hogy mint a multban tették. most is 
szíveskedjenek a vidPki búcsúsoknak szál
hist ani. 

A többszáz ~\' ()ta éHúl-énc induló 
szentkúli búcsún az idén is kb. iUII g~·alogos 
zar·ándok vett r·észt (.i~·iingyüsrííl. .\ vonaton 
s kocsin érkezií búcsúsokkal a zarándokcsa
pat ezernél is több emberMJ állott. A város 
rész(>réil az idén Ih·. Hor·n~·ák ~liklós fogadta 
a gyalogos zar<i.ndokokat. A visszaérkezés 
hatalmas iinnepségén tízezres tümeg mutatta 
meg- hagyomünyos va Húsosságát és bensliséges 
:\l<ir·iil-tiszte l cll• t. 

.Jubileumi zarándoklat indul szeptl•m
bl•r· l :!-én a g~·üngyüsiek hagyományos hú
<'Slrj<i.rú helyére. a nui.traverebélyi Szentkútra. 
A száz (•ves fennállását iinnepW Szüz ~lária 
Társulat tagjai mennek szokásos búcsújukra. 
A hatalmas. tübb mint kétszáz tagot számlál(l 
T~irsulat minden bizonnyal a lehet() legna
gyobb számban vesz részt az iíszi zar·ándok
laton. Indulás 8Zl'ptember· t t -én. szombaton 
r·eggl•l az üt c'lrai szentmise után. 
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A Szent Erzsébet-t~OipJomra adakozók 
neveit csak fol~·tatólagosan tudjuk közölni. 
Hála Istennek ann~·i névről van szó, hogy 
hosszabb időt vesz igénybe. amig valamennyi 
sorra kerül. Aki névtelenül kiván maradni, 
annak változatlanul rendelkezésére áll a per
seJ~·. A legutóbbi kiürltésnél B70 P volt benne. 
közte egy száz pengös is. 

Köszönettel adózunk Dr·. Wiltner· Sán
dor kórházigazg~tó úrnak, aki a festök ellá
tására három ágyat bocsájtott rendelkezé
sünkre. teljes felszereléssel. :\ festö-segédek 
napi étkezését egyenleke a Fejérváryné Inté
zet Fönöknöje biztosítja. A ferences zárda is 
nyújt késöbb ellátást. 

Az egyházközségi h·odában az ügyek 
intézését Bariska ~lihály elhalálozása után. 
egyelőre Kósa (Katrics) .János ny. igazgató
tanító volt szíves vállalni. ~lindkét egyház
község ezúton is kifejezi az önzetlen és nagy 
gondosságot kívánú munkál'r·t háláját és kü
szünetét. 

MOZIKRITIKA. 
.. ..t szrrdt•m ju[JtÍII." Régi r·onumtikus 

téma szép eliladásban és kielégíti) erkölcsi 
megoldással. 

Ft•lnilttek és ifjúság eg~·aránt megnézheti 
.. f.'fjéli U!JUr.o.:... Lüktetii ütem ü magyar 

film érdekes változatokkal tiszta erkölcsi 
légkürben. 

:\limlenkinek ajánlható. 
.. Az ijrijk tüz." Francia pionír· film re

mek kanadai felvételekkeL kitün<i francia 
szinl'szekkel. fülernelií erki.Hcsi tartalommal. 

:\lindenkinek ajánlható. 

.. lJ r .. Jijm". ~lagasabb lelki szempontok 
nélkül. csupán a természetes etika alapján. 
de jó szándékkal és hatásosan mutatja be a 
magzatelha.itás szomor·ú küvetkezmén~·eit. 

Csak felniítteknPk valú. 
.. .lluz ... iku.o.: lt//;Tk." Az artistúk vihigáhúl 

vett mulatságos cselckm(·n~·íi. l'l'kiill'sill•g kii
zümbüs rr·ancia film. 

~em kifogásolhatú. 

.. 1/ur!Jill L!u·rt•zia." Fiillcdt levegiíjü 
rémdráma erkiHcsi kisiklús és tiir·ténelrni ha
misítás nélkül. 

Csak feln6tteknl•k való. 

Adakozz 
a Szent Erzsébet-templomra ! 

SZERKESZTÖI 0ZENETEK: 
a'::d.-Nan,·a. A vakáció ilyen túlsilgos meg

hosszabbodá~o~a - báJ' minden <'gyüttérz(•~o~ünk az ifjti
ságé --- mégis komolyan gondolkodásra késztet min
ket is. Öt hosszú lu)napra esik ki így ifjtíságunk a 
feg~·elem é~o~ f<'lügyelet hatékony kiiréböl " Nok tekin
tetben nem eg~· ifjtínál szomorti hatálinkban fog ez 
majd mutatkmmi. Na~r~·011 hel~·es telHít az On aggo
dalma is és minden édesan~·ának cNak ajánlani lehet 
féltő gondoskodását .:~s intí•zk<>dését arra \'onatkozóan, 
hogy a gy<'rmek szeptember közepí•tiil kezd\'e mlir 
otthon bizonyos iNkolai ft.>gyelmet kiitell'!i tartani és 
nap-nap után ellenörzi g~·ermekének komoly tanul
mányokkal \'alú foglalkozáslit Fokozottabb m(•rtékben 
áll ez a valláserkölcsi kiiteles~o~(•g<>k t•Jipniirzési•n• és 
megkiiv<>telésére. 

'l'öltb t'"rd•klödö ki•résí•re kiiziiljiik, IHIIZY a 
Szent Erzst'bet-templom külsö tatamzü~o~i munkálatai
ról, amint már hírt adtunk róla, a város gondmskodik 
mint kejZyúr, t5.1N.III P erejéig. Ezt a jtíliu~o~i kiizgyiilé
sen határozták el Dr. l\lakrányi <i~·ula polgármester 
inditványára. Ez a munka eg~·enliire mi•g nem indult 
meg, de minden remi•nyünk nwg van arra, hogy a 
belsii munka befejezésére ezzt•l is elkt•~o~ziilnek. Leg
alább is a város mí•rniiki hivatalban nag~·on biztatnak 
bennünket. 

n. n. ÜriimmeJ ll'llliZiik kiizzt• t•rt(•kt•s t'H gya
korlati gondolatát, hogy t. i. mihel:yt a Szent Erzsé
bet-templom freskili ft>nykí•pezhetii itilapothan lesznek, 
left'nyképeztetjiik és leveleziilapokon fnrgalomba hnz
zuk. mint gyöng~·iisi, söt orszitgos (•rdekt•ss(•get. 

t'. H. o\ megnagyohhodott Tudósitú mo"t már 
Nzivesen kiiziil rüvidebb vallúsos sz(•pirodalmi tt>rmí•
keket, pl. elbeszéléllt, t•lmí·nyt stb. ~lindl'nki•pen azon 
let;ziink, hog~· olvasóink a Tudúsitút szi,·e,wn í•s iiriim
mel \'!Írják s ol\'llS!SÍlk. 

t't"h ... r 4oi,ulánr. iizv. \'iilf.!yi ,Júnosni·. Fehí•r 
Sándornt>, l\lelicher Uézúní•. llahlici'Pk .József. Tasi 
Sándor iránt ezúton is kiisziinetünkt•t n~·il\'ánitjuk . .-\ 
Szent Erzsébet tt•rnplommal kapcsolatos g~·iijtí•sní•l ük 
t·g~·enkint tiihhszáz pPngüt szt•rt•ztPk. F1ír·adsúgot nem 
ismNii tevéken~·st'gük küliiniisen is t>mh·kt>zt>tes marad. 

Szerezz előfizetöket 
a Tudósítónak! 

NEMZETI HITELl N TÉ ZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

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

Kunsay Béla 
mézeskalác~os 
és \·iaszu~·crt~·akészítéi 
li~·iin~t~·iis, Zita kirlilnu:·-ut<'ll ti. 

Ahiaka .Jünos ,·." Ft•rt•nt• kiinyvnyumtlújlinak 
nyomtatásu, liyiingyii~. 

h•lt•lus kiad ú: :\lonostory .-\dor jú n. 
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