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Otthont a katolikus magyar ifjúságnak! 
Ütiidik l'l'Ztendej(•hen .iúr· ez az üdüz vi

lag-húhOI'ú. melyrwk mind kel-!yetlenehbé vált 
kiizdt>lnwi az éit vilá!-!r(•sz szür·azl'éild.iein. ten-
1-!t'J't'in (•s J(•l-!ilt•r·(·hen minden eddi!-!i k(•pzele
tl't l't•liilmúlú teehnikai t•r·lível (•s haláltmel-!
n•tii elszúnts;il-!l.!al dúlnak. ~t>pek. m·szúl-!ok. 
éir·éikrwk hitt míír·pmekek. el-!(•sz emberi 1-!e
nt•r·üdúk pusztulnak el az pJr·éipiilli pillanatok 
sodr·úban (•s utúnuk szinte annyi a könny és 
t'újdalom úr·ja. hog-~· az (•Wk sorsa sc ii·il-!;\'
l(•sr·e m(•ltc·,. 

.Jellemzc'i. hoi-!Y a kiizdc'í releket a kü
léinbéizc'i l'l'lllltok l'Sl'Jil(•n~·einN jobhan érdekli 
a b(•ke utáni lwlyzet: az új vilúl-!l'eml ki
alaku hisúnak k(•r·d(•se. Ezzel is hanl-!súlyozni 
kininj;ik. ho~-ry ez a széir·n~·ií emher·ír·tás ei-!Y 
bt'·k(•srwk (•s boldo!-!nak i~-r(•r·kt•zc'í kor drúl-!a 
ht'•n•. hisz a kéizPl :~11 (•v úta tartú vihi~-rkiiz

delem az emher·is(•g- minden t•re.il>t relem(•sz
tl'ttl' IIIÚI'. 

Az új vilú~-rr·erul \'(•r·g-c'ízéis ker·esésében 
~lag-yar·or·szúg is ig-~·t•kszik minden er·t•j(•vel 
biztosítani e~-ry új ezr·ed(•vr·e a maga jéivüjét. 
~···piink wzt•tcii ajkún síír·iín hang-zanak el 
l'ejlt>J.!t>l(•spk t'•s ii·1inymutatúsok ehben a k(•r
dc'·sln•n. Tiir·ti·rwlmi hivatúsunkat. l(•t(•r·dpkein
kt•t iisst.han!!ha kt•ll hozni az új \'ÍiiiJ,!t't'IHI 
szt•mpontjai\'al (•s a r·únk húr·amlú t'eladatok
kal. .-\ !'ok r·(•szlt>tk(•r·d(•st•n l't>liil az a tt•ng-eJ~·
g-oJHlolat hontakozik ki: n(•piinknek szilúr·dan 
t'•s tt'ttPJ'c.isPn kell 1Uiani a Szent István kir·ály 
ültal kialakított elwk t'r·ontját (•s olyan hím
tolt (•s alkalmas n•zphiket kt•ll az or·szúg- ve
zt>t(•st'>lwz Plll!t'dni. akik PZl'kt•t az eln•ket a 
nemzet (•Jpt(•hl•n h•ttt>kr·e hir·.iúk VIlitaní s biz
tos kt'•zwl \'l'Zl'tik az éir·éik mag~·ar· t•{•lok l'eh\ 
Eg-ye11iil va~-ryunk az Eur·c·,páhan is dúlú (•let
tmlúl kiizdelt•mht-n. t't•nnmar·;ul;isunk (•s johh 

,i(ivíínk biztosítása népünk és vezctííi erejétiB 
Higg-. 

l::rthetíí tehát. hogy mind jobban elií
tl,rbl' kerül a vezetiíhiány égetíí kérdése. 
Tettm·iís, a kor ezernyi igényeivel szemben 
kiizdt>ni képes vezeWréteg hián;\·a szemünk 
láttár·a döntött sírba sok nagy nemzetet. :\'la 
már· elavult az a régi szállóige: akinek lsten 
hivatalt ad, ad hozzá észt is. 1::vek szívós 
munkája és temérdek áldozat kell ahhoz. hogy 
egy nemzet életében kialakuljon az az elit
gár·da. melynek soraiból a különböző állam
vezetési iír·helyekre nyugodtan lehet méltú 
vezetiiket állítani. Természetesen nem minisz
teri bársonyszékek betöltésére gondolunk itt, 
hanem a nemzet sokféle területi s társadalmi 
rétegeződésének vezehí-helyeire. akik köz
vetlenül végzik a nép vezetését. ~la már van 
olyan jelentiísége annak. hog~· egy város vagy 
nirmegye él(•n megfelelc'í emher·ek állanak. 
mint annak. hogy kik a miniszterek. állam
titkárok és tábornokok. 

Ezér·t kell liszinte megértéssel és lelke
sedéssel fogadni a magyar hercegprímás ál
tal kezdemén~·ezE'tt ama országos akciót. mely 
a nm~-r~·ar· jéivc'í vezetiiinek korszerü és er('d
mt'•nyt•s m•vt-l(•sí•rwk hiztositúsára. az igaz ( :·
tl'kL•k elkallútlúsúnak kikiisziibülésére. a szii
lett>s últal nyújtott elíínyük helyett a tehetst.'•g 
és hímtás ér·vén~·esülésének biztositása ~rde
kéhen diákotthonokat kíván létesiteni Buda
pesttúl kezd w az ország minden jelenWs vá
rosában, ahol számottevő iskolák vannak. 

U~·iinl-!~·üs a ~látr·a-vidék neveW-központJa 
s szellemi vúra. kell hogy áldozzon ('I're az 
iig~Tl' tehetsl'!-!C szer·int. hisz ide is nagyon kt>ll 
a szí•pt•n ki(•pülc'í Szent Erzsébet-diáktemplom 
nwll(• eg~· méltú diákotthon is. fm. !lf/.1 



Tudósítúnk büszkeséggel jelenti 
olvasó Inak, 

hog~· l::r·sek l 1runk. a kinUú és ország-os hh·ü 
h·ú mt•gelégedést'>t l'ejezte ki lapunk olvasá
sakot· U~·üng~·(is prépost-plehánosának. Ezeket 
írja l::r·sek l'runk: .. A Tudúsitút (•lvezettel él' 
megt•légedéssel nt'>ztem át. :\ nyomdai khiHí
tás szakszempontból kü l ön dicst'>retet érde
mel. A Hzent Erzsélwt-templom iig-~·t• or·o
mümre szolgál." Ime az 1::rsek l' r· éordeklíidés
sel rig~·eli Tudósítónkat is. 

1::rsek l'runk E'>rt(•kes s iiriimiinkre szol
gálú somit hálás kilszönettel iktatjuk ide la
punk elej('rl'. 

A XXXI. 
Katolikos Nagygyűlést 

oktúbt>r· t -li. kiizti napokban tart.ia meg Bu
dapesten a magyar katolikussüg iisszess(•ge. 
A mai helyzt•t nPhézs('geí ellPn(•re a hag~·o
mün~·okhoz híven a r·(•gi hevült keretek kiizt 
lesznek megtartva a n~·ilvünos g~·ülések és a 
tamicskozúsok. .-\ Bíhlll'os Hereegprímús ok
túher l-én iinnl'péJ~·es Yeni Sanete-val nyitja 
meg a katolikus napokat. :\ vigadúlleli n~·il

vúnos díszgyül(•sek oktúhl'r :~ .. ~. :l-(•n lesz
nek nwgtar·tva. amel~·eken a mag~·ar· kiiz(•let 
és türsadalrni (•let katolikus vezetií eg~·(·ní

ségl'i t'ognak bl'sz(•lní. kiiztiik Szahú (iyula al
ispún is. Szer·vezetl•ink (•s egyesületeink is meg
tartják orszúgos tanüeskozúsaikat. Csupán a 
nagy kiir·rnl·net marad el i•rthetii okokhúl. 

.-\ r·(·!Szletes JH'ogramot idejéhl•n meghír·
dettük a katolikus lapok has:ih.iain . .-\ ~agy
!-!Yiill•s llll'ghesz(•)(•seinek tür·g~·a a magyar· 
katolieizmus i(Jiíszer·íí kér·d(•sei. Ezl'k a k(•r
d(•sek t'l!yuttal a nemzPti (•)(.•t (•s a túr·sada
lom (•getu pr·olM•múi. 

:\ l'{'nnúllú nl•h(•zs(•gl'k ellen(·r·l· is llll'g
hir·detjük (··s megtar·tjuk. nwr·t l'p)t(•tlPniil sziik
sl'!..! \·an az ur·sz<igos tan/u·sknzúsul.;r·a. ,Júl 
tudjuk az utazcis nl'ltt•zs(•gl•it. dl• a nag·,\· ka
tolikus (•s lll'mZPti t'·r·dl'kl'k miatt t'iilkt•r·iink 
mindl'nkit. aki tl'hetí. j«"ijjiin l'l'l a ~ag·,\~',\'ii

J(•sr·l•. \'ig~·t"·k sz(•t a tanúeskuzúsok l'r'l'dm(•
n~·l'it {•s az idc'ik kiin•lt>ltl• l'l'll'lc'isst'•gtudatot 
t'•hr·l•sszi•k l'el a mi nag~· kiiziisst'·~iinkhl•rt. 

Pr·otestúns llla!.!~·ar· tl•st\'(• r'l'Í nk túl i i nk \'l' Itt'• k 
út n(•luíny (•n• az or·szügos iisszl•jiin•tl•h•k 
!,!ondolatút (•s IIHír·is a rll'ht•zs{•gl'k l'lll•nt··r·l' 
l'\'l'llll' lll'lll l'IJ~'SZl•r·. dl• kt•tsZl'l' r'l'lldl•Zfll'k 
or·szügos na po kat. 

I >e az otthonmaradtak is kapcsolódjanak 
bele a küzüs megmozdulásba. Október etsi) 
péntekén. a Nagyg~·íílést megnyitél napon. 
ajánljuk fel s7.entáldozásunkat a Nagygyíilés 
siker·éér·t. a nemzet javáért és a békéér·t. Va
sárnap Iitünia után imádkozzuk el a szokásos 
imát a b(•ke eln~·erés(•ér·t és hazúnkér·t. Ezzel 
is küzüs lelki kapcsolatot ter·emWnk a Buda
pesten lefoly{) ~agygyííléssel. A rádió küzvc
títt•ni fog,ia a Nagygyíilés nNuíny kiemel
kedíi mozzanatát. :\ katolikus napilapjaink 
teljes egészélwn hozni l'ogják a hesz(•deket. 
Az Aetió Catholiea küliin kiinyvhcn is kiadja 
a Nag~·g~·íítés teljes anyagát. Szer·ezzü k l'Zt 
meg magunk (•s kiir·nyezetiink szrírmir·a. 

A tízmilliú katolikusnak pr·oblémái. mon
danivalúi a mai tiir·U•nelmi napok terhe alatt 
jelcntéíséghcn még jobban megníittck .• Joggal 
mondhatjuk. hog~· a mai JH'ohll•múink a nt•rn
zet legt'ontosuhh teendíiit jelentik. Bennünket 
lsten szümunkmíl és er·kiilesi erlinknl>l fogva 
az (•Jr·e r·erHIPlt. :\z (•ll'll kPII teluit haladnunk 
alázattal (•s katolikus iintudattal dulgoz\'a ls
ten orszú{.!Mr·t e hazúban! 

.-\ diákotthonok érdekében llll'gindult 
lH'szúgos nwzgalom nír·osunkhan is er·edm(•
n~·psen l'olyik. :\ Katolikus :\keiú a hin•kpt 
lev(•)h{'n ker·esi fl'l. nwlli•keln• a Hcr'l'l'gJH'i
müs ,·.,. kiir·ll•H'Il>t. to\'úhhrí az adonuín~·uk 
lwfizpt(•s(•r·p szolgúlú t'sl'kkl't. Fogadjuk l'Zt a 
feiiJí\·úst is .iúszín-el (•s azzal a tudatt:tl. hog~· 
l'Z a nagyszahúsú tür·sadalmi g~·iijtl•s a ma
gyar· katolil'izmusnak er·íipr·úhúja )psz. ( iyiin
g~·iis mindig ganlll(•f'Osan visl'lkl'dett lll'lll
csak a hl'l,\'i. hanl'm az or·szügos katolikus 
iig~·ekkl'l szpmhl'n is. Egyhüzkiizs(•gpink nag~·
szahüsú iinrwpi l'stl't is r'l'IHil•zrwk a kiizel
jiivíihl'n. gazdag (•s sz(•p miisor·r·al. Enrwk az 
t•strwk a hl'\'(•ll'll'i a diükotthonok llll'g\·a)ú
sítúsút szolgúl.iúk. :\z iinrwpi l'str·úl szúsz(•k
r·iil. t'almgaszokkal {•s a hl'l,\'i lapokhan tudú
sitjuk a hín•kl•t. ( lkt,·,hl•r· 1 i-t'·n a ll•rnplollti 
gyiijtt'•s a diúkotth•llltlk ja\'ür·a tiir·t{•flik. Ez al
kalommal mindl'll szl•ntmis(•n (•s mintll'n 
tl'mplomhan ,-ür·osirrJk kiizt•ll't{•hl•n szl•r·pp)l'i 
l'l'lüik í•s l ·mk l'ognak gyii.ih•ni. 

.\ llll•gújulc'J :-;zt. 1-:rzs(•ht•l-tl•mplommal sZl'lllhl•n 
)pgjohhall t'iÍSZl•r·úr·úl, l'Sl'llll'J!l'Úr·IJt 

PÁLD Y (PAMPUK) MIHÁL YNÁL 
szerezhet be. 

Pontos kiszolgálás ! Szolid árak l 
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Cím és jelleg. 

f /J. L.J A világsajt(lt bej<ír'ta a h h·. hog;\' az 
Annidok vil·ága, Boldog ~hu·git, a Pápa Üszent
s(•gc rendelkez(>se küvetkeztében a szentek 
diesli gal(>r·iá.iába iktattatott. A mag;\·ar kato
lieizmusnak eg~·etemes ürüme ez. de azt hisz
szii k. hogy legyen ebben az m·szágban luírki, 
húr·miJ~·en vallású. ha magyarnak vallja és 
(•r·zi magát. akktu· minden l'liíítéletet. vagy 
sa.i<U vall<isi mcgg~·iíziídésl>tiíl diktált véle
mi·n~·t h•gyiízH'. a szív legnemesebb ér·zésé
\'t'l iir·iil l'nnek az escmén~·nck. 

:\ kil·ál~·lcán~· tehút szent lett. Szent lett 
m•vi•hen s tisztelct(•ben is. hisz valójában 
szl•nt volt li múr· éll'téhcn s szent lett akkor, 
amikor· szúzadokkal a mai napok eliitt itt
hatrvta a ~vulak szigett:>t. Szent volt Ü a ma
gy~~·ság ér·~iiletéhen és felfogásában s a r·ó
mai düntés csak olyan tiszteletet ter·.iesztett 
ki az l'gi•sz ml•gkínzntt vihigr·a. amit eg~· nép 
hag~·omcí.n~·a s m.iongása. szentesített már· sok 
l'lllhl•r·iiltiíH'I t'ZCII.ítt. Ha pr·ofán szótár·ból 
n•ssziik a szllt. mi•ltán nwndhatjuk. hogy 
Boldog ~lar·git most már· vi•g(•r·vén;\·esen és 
visszavonhatatlanul megkapta a .. Szcnt" t.'imét 
i•s j ellegt>t. 

:\kik csak a r·ádiúk szííkszavú, vag~· bií
hl•sz(>dií hh·pin ker·esztiil i•r·tékl'lik l'Zt a vi
lágot. akik nem látnak itt nuíst. esak (•r·vé
nn•siil(•si lchetiís(•get. kaniért és fekctepiacot. 
akik mindl'nhl•n hasznot i•s szcíza)(•kot szima
tolnak. akiknek a Hile mindig zcnér·c éhes. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
H i tel szövetkezete 
mint az O. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 

KÖLCSÖNÖKET 
el6nyös feltételek mellett folyósít. Postacaekk. Bankgiró. 

TÓTH BÉLA 
vaskereskedése. Kossuth-utca. 

akik sietnek élni és tépni üriiköket, de nem 
gondolnak szívre. becsületre. tisztaságra, li
lionll'a, el nem múlú értékekre, azoknak ta
hín senunit sem jelent az. hogy valamikor·. 
egy nemzeti megpr·óbáltatás utáni idilben, a 
kolostori magímy szent csendjében izzó lé
lekkPI szerette és engesztelte Istent, koronás 
királyunk leánya: ~lar·gitka királyleány. Az 
ilyenek nem fogják l'el a szenttényilvánítás 
hor·der·ejét. mi ott tiir·ténik a Városok Városá
ban, mi fiiliitt e napokban fekete l'elhiíként üJ a 
pusztulás s veszedeJem árnya ... 

De mindazok, akik e múl(l élet miigött 
sl'.itik. siít biztosan tudják az iir·iikkévalóság 
birodalmát. akik belefáradnak itt harcba, 
szenvedésbe, akik keresik a lét értelmét s a 
gyötr·elmek rejtélyeit, azok e szenttényilvá
nításon felbuzdúlnak, hogy tovább menjenek 
a lemondások, vezeklések, vinasztások, s 
imádságok útján. Mer·t e riildi életnek más 
célja nem lehet. mint rnegvalúsítani az Isten 
gondolatát, égetni önmagunk makacs kemén~·
ségét. l'ormálni lelkiinkben a Teremtií arcát. 
engesztelni vétkek szennyéér·t az Ür·iik Bírót. 
engesztelni magunk s mások tengern~·i bií
néért ... 

A rnagyar·ság is a künnyek s Jnegprú
báltutások Máit éli. S e nép fiainak s leányai
nak. ha élni akar·nak még e fiildün. akkor 
fel kell tek i nt l• n iiik az égre s kérniök ke ll. 
hog~· tanítson meg vezekelni. IstenWI irgalmat 
koldulni Szent ~lar·git. a halála után is mesz
szef(•nylií s hadvczér·eknél is nagyobb, di
esiíbb pályát hetöltií, magyar· királ,vleány ! 

G~·apjú- és nyulsz{)r 

KA LAPOK 
mlnden mlni)ségben. 

KRISZT LAJOS 
Gyön"~·ös, Kossuth-utca 10 . 

• Ja\·ítások szakszerüen készülnek. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

Jlf'ltílf'kf'i elfogad. külcsliuükt'f fol,lllj,sif. 
Telefonszám : 230. 

DOZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 
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A Szüz Mária Társulat 
minden ta~ja eliitt sokáig emlékezetes ma1·ad 
a Társulat száz éves jubileuma. EmU•kezetes 
marad a hatalmas felvonulás a Szent Berta
lan-templomba. a szl•ntmisl' alatt u t'(••·l'iak 
szentáldozúsa. ez a tcstv(•ri talülköztis az 
Örük Királ~· fehé•· lakonuíjtín. E7. a lakoma 
ma is. a szükös. inséges világhan mindenki 
számára hozzát'érlwW. A díszg~·üléscn is l'Zt 
a gondolatot fejtegettl' Stiller K<ílmün gimná
ziumi helyettes igazgató. aki a túrsutatok (•s 
eg~·esületek nevében fe.ieztl' ki a .iuhilü•·is 
Tü•·sulat irünti kiisziintését. 

A szentmise után az alsúvárosi kultúr
luízban diszg~·ülés volt. A diszgyülés kiiziin
sége :\lonostm·~· Jll't•post-pll'húnos tolmúl'solü
sában luílúval (•s tisztl•lcttel gondolt az Anva
szenteg~·Juíz t'ej(•J'l'. XII. Pius Púpúi·a. m~t.id 
:\lagyai·m·szüg Km·nuin,\·zú.iúi·a. Lelkl's iii·iiml•t 
kl'ltett az a tén~·. hogy dt·. Czapik (iyula l'gTi 
(•I·sek Lll', akit a diszg~·iilt'•s tü\·ímthan kínint 
üd\'iiziilní. llll'gl'lliztl' a T;ít·sulatot. tü\·ímthan 
fejezte ki l'g',\'iitt(•rz(•s(•t (•s kiildtl• úldüsút. 
l::rsek l ·,·unk kitiintl'tc'i t'i!.!~·l·lm(•t a T;ii·sulat 
húdolú ll•\·(·llwn kiisziintl' meg-. 

Az elniiki nw!.!n~·itút Ht•jlik Ist\'ún mon
dotta. A Túi·sulat hangulatos tiit·t(•nett'-1 t's(•
pún~· .Jünos isml'I'll'tll'. az údon 11\'l'ln•zl'tii 
sz(•pl'og-almazúsíl. l'l'l'dl'ti l'I'dPkl•ss(:gii szahú~ 
J~·okat pedi!! Tas~i lstütn jegyúi oJ,·asta rel. 
Pr(•post- plchünosu nk az a n~·at·l!~·hüzkiizs(•g 
IH'\'t'lll'n kiisziintiith.• a juhilúi·is Tüi·sulatot. 
('s(•pün~· \laJ,!dolna a mindl•nkoi·i zai·cindokok 
l'g~·ik lt•J.!sziwsehhl'll hallgatott kiiltt•m(•n\·(•t 
u ( 'l• Ili bía·sút. nag~· hatüst kl'ltH' adta ~·J,·i: 
majd Jll'diJ,! a Túi·sulat anyaJ.!i hl'I~·zl't(·I·c'il. 
jútt'·konykodüsüi·úl ht•szúnwlú jl'll'nt(•st ~an

km·il's .Júnos t'l.id(•kün olntsta l't•l. 
. \ díszgyíil(·s kt•I·ett•ht•n l'Im·lkl'dl'tt szú

lüsm Dl'. lloi'Il~·ük :.Jildús polgúi'IIIl'Stl'I'hl'ln•t
tl's is. s kiilhii sz(•pst'•gii sza\'akl\al kiisziinÚittt• 
11 \.,·11·os lll'\·(·hen a .iultil;'tl•'• Túr·s11latot. ~tl'l'Ít-

111:111 l·:r·zst'•ltl't olt;ln·l-!.'·ll'li t>llliil\1111 a llitlttrz
J.!alrni l'l-!~·l·siill'll'k iid\·iizlt··:o;···t tolrn;il'solt;t. .\z 
als•'t\'ÜI'osi plehúnia n•zpllijl'. P. Kai'Ül'SOII\'i 
Alad:it· húzt'íiniik. (•J·tl•k(•s (•s llll'l!l'ontol;uuiú 
J.!ondolatokat szúlaltatott llll'l! azzal kapt·s~t

lathail. hol!~· llll'llll~·il'l' l'g~·t·diilúll•.•all ki ,.,lll 

fl•jlíidn• \'ctl'ostmkhall a tür·strlati t'·h·t. arrti üt· 
rosunk katolil·izmusünak. dP l'l-!~·úJtalarr az 
eg(•sz kiiz(•ll•tiH'k l'oppant l'l'lit (•s st'rl,\·t (,jz. 
tos í t. 

.\ Túi·sulat .iuhih•ullrci.nak l't·ll~·polltja a 

szentkúti zarándoklat volt. Minteg~· :!ilO em
hl'!' vett ezen a zarándoklaton részt. A szent
kliti keg~·helyen a prépust-plebánus mondott 
ünnepi szcntmisét. Tóth Balázs t•esédi ptehá
nos pedig t·emekbekésziilt szenthcszédht•n t't•j
tegcttc a szííznuít·iás élet szépségeit. 

Fell•jthetetlen élm(·n~·t .ielentettc. amikot• 
Tóth Balázs beszéde sOI'án t'elolvasta Bl'l'
zscn~· (i~·üt·g~·nek. a gyling~·üsi Sziiz l\lária 
Tüt·sulat m·osz t'I·onton küzdlí tag,iának HZPnt
kútt·a kiihWtt táhori lapját. 

.1/llf/!/a I'<Js, IÍ ri. gavali(•I·os múdon mutatta 
meg Szalay ,János a Tát·sulat díszl•htiike. ho
g~·an kell eml(•kczl'tl'ss(• tl'nni vidék l'llitt is 
a Túrsulat .iubileumút. :\ szcntkíiti hút"sírsok 
l' lll hl•n•mlt•kl•zt•t úta Tm· kiizst'J.!l'll llll'lllll' k 
kl'I'l'SZtiil (•s a tm·iak hit.iúk n•ndl>J,!iil (•s ad
nak szüllúst nekik. Szala~· ,Jünos l'Zllttal sajüt 
termésií borúhúl hlis(•gl'Sl'll llll'J.!H'IHil'J.!l'ltc 
Tm· kiizs(•J.! n(•p(•t. 

(.-\ Tüi·sulat tisztikm·únak mult szúmunk
han kiiziilt t'l•lsoi'Oiúsühúl kimamdt Buda~· .Jú
nos híi·sulati all'lniik m•n•.) ri /.) 

Spánylk J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 

6VÖN6"pös .. Kos~uth-u. t5 

~lil'lott húto1'1. \'ÚSÜI'OI. kl'I'l'SSl' I'PI gazdagon 
ll'lszen•lt ntktm·anwt~ Tt'llll'tkl•zt•si \'ltllalatom 

mindl•n i!.!t'•nyt kil'lt'·gít 

Srnóling László 
nsztalos-rnester. butorrakiára és 
ternetl6:czésl ""állalata. 1\o~~uth-11. :.::: sz. 

(J) l 'l tt 
" . ./_){~-ll l' {J {l 

/oiitll/1', JIIIJIÍI'-. 
Zl'l/1'- ';·"r/ Í.'iZ/11 ,-; k1· l'l'.'i/, ,.r/,;_, . 
(,'!liiii!J!fiis. h'os.•·of/t-11 . .'1. Tdl'!i111: /.i.i. 
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Helyzetjelentés 
a Szt. Erzsébet-templomról 

Aki mh~apság bekkukan ehhe a temp
lomba, iir·ümmel látja, hogy mégis csak 
történik itt valami. Eliiszik csak a már fehér·. 
tiszta falak ütienek szemébe, majd az állvá
n~·okon motoszkálúst, m unkazajt is észlel. Ott 
rcnn a magasban kiímívesck, rcsWk dolgoz
nak. Bogdány mester· cmher·ei scr·ényen javít
jük a javítanivalókat s amikor· maga a Mes
ter· is mcJ.{jeh.•nik. akkor ií is el(•gedettcn úl
lapítja meg az t•r·ed mén~·t. 

A napokhun úgy tíz-tizenöt jóképü gim
nazista scr·(•nykedett a templom hun. Cipe
kl•dtek a padokkal (amik 11uí.r nem mennek 
oda vissza tiihhl't. hisz heJ~·cttiik újakat és 
sz(•Jll'kct csináltat majd az úldozatos gyün
g~·iisi szi\") talicsküztük a szemetet. seprcgct
tl•k s amikor· Hilig moeskosan, sajgú tcny(•r
r·l'l (•s dl•r·(·kkal hazallll'ntck. az éghiíl moso
lyogva rH~Zl'tt r·ú.iuk a kis ,Jézus. Az a kis 
.)(•z us. akirwk hú.ios, d r·üga ar·e;í.t ol~·an na
g~·on Szl'Jll'll is hul.ia restl•ni ~lúr·ton Lajos ... 

:\ki Jll'dig m(•g fl•l is kapaszkodik az itll
vünyokm ( hútr·an tehl'ti : .i ú pr·iisen megcsi
nültúl.; azt Bor·osi .lúzsl'l' úesmester l'mhcr·l•i), 
az ott a llll'IIYl'Zl'l kiizpJ(•IIl'll rnür· Pgl'SZl'n 
sz(•p dolgokat Jút. :\(·g~· fl•shi is dolgozik. 
Cscndt>s. komoly jú munkúsok. Eesl'tjiik n~·o
nHihan hújos. sú•p vonalú diszít(•sek ker·iilnek 
a l"alakr·a. gazdagon. pazar·ul ... Sokszor· fel
tiínik ;•z úllvún~·on lü•kl•si Lászlú t'eshi- {•s 
ipar·miív(•sz n.:•kon~· alakja ... () tl•r·wzi (•s 
r·ajzolja a tliszit{•sckPt. \'(•konyka l'lllhl•r·. fia
tal. til' iig~·l'S miív(•szi kl'Zl' n111. (Oivasúink a 
Tutlúsítúhan a llír·ck l'iiliitt. llll'g a Hit(•Jeti 
tüj{•koztatú l'l'll'lt ú.i mjzot Jeitnak: az li rnun
kúja. Kiisziinjiík rwki.) 

:\ I'J'l•skúk lwJ~·l' k(•szt•n ;"t!l IIHí.r·. hog,\· 
~lúr·ton Lajos odal'l'SSl' míív{•szi k{•pl'it. :\z c·i 
rnunkúja is t'olyik múr·. l )p sz{• p is lcsz. lstc
lll'lll ~ \IPgnltlottuk .t szl'lll.iztc>tt•s k(•r·d{•s{•t is. 
.\zt llltlrHijitk r·t•rtclki\·iil l"ontos l'gy ll•mplolllllÚI. 
Ezt ~la~·pr· h;idogos-mt•sh•r· t·sínúlta na'-!S szak
(•r·tl'lt•lllllll'l. () hl'f~·l'zll• c>l az ahiakuk ht>lsli 
Jll'l'l'lllt'r'P is a l'sator'lliikat. hogy a pür·a lt•
l'Sapúdús lll' okozzon kitr·t il ralakhan. Búr· 
miir· a kiilso l'l't•szt·satol'llitt is Jútnünk ~ En
rwk a sor·sa múr· most a üu·osí ~J(•I'IIiiki Hi
vatal kl•z{•hpn van . .\ kiifs•, lllllllkúlatok. ja
vitúsok is nwgkt•zdcidrwk. 

.\z Plmult húnaphan ismd g~·ampodtunk 
an~·agilag kh. :!111111 1'-n•l. .\ki azt híiiiH-., hog~· 

most már sok is a pénzünk, megnyugtatjuk 
szivesen, hogy téved. Kell még mindig az 
adomány, de már nem félünk, az adományok 
érkeznek, de van is mire külteni ! 

A városban pedig gyakran beszélgetnek 
err(íl a templomról. Fehér asztalnál, szőlő

hegyen, sétakiizben . . . A cementlapok ügyét 
is nyélbeUWtte Pajkos igazgató úr. Nem örül 
neki. ha megír·juk. de el kell mondani, hogy 
nélkiile bizony nem állnánk még így. ahogy 
vagyunk. Megfizeti neki a jó lsten. Neki is. de 
mindenkinek. aki iinzetlenUI dolgozik l~rte ... 

Rózsafüzér. 
l >rága ékküvek. Pedig talán csak Uveg

b{)J. gyiing:vhüzhúl késziiltek. vagy éppen szent
jánoskenyérbéíl. Lassan per·egnek szemei. mor
zsolják fiatalok fehér ujjai. lát.iuk kérges, 
cserzett rnunkúskezckhen. és ott csörög az 
iiregek kiaszott. csontos u,ijai küzütt. l~s ami
kor megérinti a testet a halál hidPg mer·ev
sége, rüfon.iük a kihült, iisszekulcsolt u.i,jakra 
útitár·snak. ~lintha valami varúzslatos kulcs 
volna a halott kl•zében. mellyel túl a Yelh()k 
l'üliitt. a v(•gtl'lcnség or·szúgáhan, a me n nyor
szúg kapuját mcg(•I·inti a szegény lélek. l~s 
erre az (•r· in t(•sr'l' kitür·ulnak a boldogság 
kapui. hogy het'ogad.i;ik azt. kinek ajka ol~· 

sokszor· r·ehegte l'l az olvasú imáját. Húzsa
t'ííz(•r·nl•k m•wzi müsk(•p a ker·l•szt(•ny világ. 
Eg~· ll'gl'IHia szer·int a .iümhor· eiszter·eita ha
r·üt mindl'n nap iitn•n i'<h'iizl(•g,n•t irmídko
zott el. EgysZl'r' esodül kozva lútja. hogy cliítte 
ott úll a Szííz .\n~·a. S ahún~· iidviizlégy 
hagyja cl a har·út a.ikút. ann~·i r·úzsa t'onúdik 
~hí.r·ia tiszta homloka kiir(•. 

Oktúhl·r· van . .\lkon~·atkor iir·eg temp
lomunk holtivei alatt huzgú a,jkakrúl zsongva 
szúll l'el a r·úzsal'ííz(·r· kedves imüja. Ki gon
dolná. hogy t•z a h(•k(•s ima ol~· sokszor· volt 
hatalmas t't·g~·n·r· az Eg~·hüz kl•z(•hen. 11111 
l'SZtl'lldlin• l l'Zl' ft" itt H'SZl'dl' J flll'S l'r'l'llll' ks{•g 
iiti l'l'l l't•j{•t FI"Hnl'ia- (•s OlaszOI'szúg vid(•kl•in. 
Kt•r'l'sztct (•gl•trwk l'l. tagadnak Egyhúzat ül
larnot. hüzassúgot. SZl'nts('gl'kt•t. .\z alhiak 
t'l'l•trwks(•gp falvakat pt•r·zsl•l. ,·ür·osokat pusz
tít. Eg~· húz (•s ú ll am tl'hl•tctlPn S ck kor· i n d ul 
l' l Szl•nt l >omon kos tür·saival rrwzitlüh. kt•z(•
hl'll a ltúzsal'ííz(•rr·l'l. :\~·omühan újm vissza
kiiltiizik a h{•kl' {•s a r·(•gi hit. t:l:-lt t:-lil. A 
tiir·iik hatalma~ sPr'l'gcin•l iisszl' akar·ja r·op
pantani a kl•r·pszt(·n~· vihí.got. \'.Piusz. a SZl'llt 
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életií pápa elrl'ndeli az l'~ész világ számára 
az olvasó imádkozását. Ö ma~a hosszú órákat 
tült imában ezekben a nl•héz napokban. Ok
tóber 7 -én Lepantónál a kl'resztén~· hajóhad 
tünkrl'veri a török hatalmát. A keresztény 
világ felújjong. A szent pápa a gyiizeimet nem 
a feg~·verek erejének. hanem az olvasó cso
dás erejének tulajdonítja. :\finden templom 
számára. melybPn a r·ózsafiízér tiszteletére 
oltár van. októbl'r l'ls() vaAArnapjára ünnl'pet 
engedélyez. l'g~·ancsak a szent olvasó hatal
mának tulajdonítja XI. Kelemen pápa a Pé
terváradnál 171ti-ban kivivott gyllzelmet, mely
I~·el hazánk végkép fl•lszabadul a 200 éves 
türök nyomás alól. Ekkor terjeszti ki a pápa 
az ünnPpet az egész világr·a. 

!\fa is nag~· vihar van az l'gész földön. 
Kezünk forrón ragadja meg az olvasó sze
meit. Hisszük. hogy ez a fegyver ma is tud 
boldogságut és békét hozni a nwgkinzott né
pekru•k és l\lár·ia országának. -sz. 

Zűrzavar Néni. 
\"alamikor g~·ermekkoromban láttam (it 

eliiszür. természetesen a templomban. Hogy 
mi volt az igazi neve. azt nem tudom, de 
nem is fontos. hiszen Ziírzavar néni nem sze
mél~· már. hanem fogalom. Zűrzavar néni 
ann~·i példán~·ban forog a világban, amennyi 
katolikus templom van. Siit van templom. 
amel~· eg~·szerre többel is dicsekedhetik. Zűr
zavar néni sohasem hal meg. siít állitólag i) 
lesz az utolsó katolikus ember a Wld(jn. Zűr
zavar· néni nincsen faluhoz. városhoz kötve. 
Ö a budapesti templomokban éppen olyan 
otthonosan mozog. mint teszem azt Kocsola
oldalmandon. Zűrzavar néni vallási hovatar
tozandúságát nehéz megállapítani, mer·t neki 
még talán a Szentatya sem elég jó katolikus. 
Ö az. akiriil a mag~·ar szólásmondás azt tartja, 
hog~· pápábh a pápánál is. Ezek után elk(•p
zelhetjiik. hog~· milyen véleménn~·el lehet 
eg~· egyszl•rií pl(•hánosJ•úl. vag~· pltinc kúp
lám·ól. Ezek után kérdezed n~·ája.o;; olvasó. 
hogy ki hát ez a titokzatos szemé!~· '! !\lenj 
el városi, va~y falusi templomotokba. ülj be 
egy padba kora reggel, maradj ott estig és 
azonnal rá fogsz ismerni. 

Ü uz, aki késve jön a szentmisére, aki 
f·rrelmutatás alatt kongó léptekkel végigha
lad a templomon; aki ugyanekkor becsapja 
jó hangosan maga mügött a g~·(mtatószék aj-

taját: aki elsii pénteken mindenkit féh·etaszi
gál a gy(mtat(íszék ajtajütúl, hogy azután ne
gyedÓI'ás védiíbeszédben bizonyítsa be a IPI
kiatyának, hog~· nPkí a vihigon semmi. de 
igazán Sl'lllmifc'>le hiím•. hiluíja ninesen: Ü az. 
aki a pad legsz(•Jsií twlyét foglalja cl és ha 
bár·mii~· tömve is van a h.•mplom (•s hlir·nwn~·
n~·ir·e is iires a pad. nem ha.ilandú nPg~·ecl

órai kapucitálás n(•Jklil M'nkit scm ht'engcclni; 
() az. aki 1ildoztutásnál hevár·jn. míg az utolsó 
emher·t is ml'g1íldoztatta a pup (•s akkor l\l'
nyelmesen megindul az áldoztató r·ú<•s fell• l'S 
szemrehányóan csúválja a fejt' t, ha ll sek r·es
tyés integet neki. hogy siess<•n rmir: ií az. aki 
végigszundikálja a préclikácicít. de mise utim 
(ha ugyan nem alatta) megüllapítja. hogy 
.. g~·enge volt a szava ll ll'lkt'mnek :" ií az. uki 
az éneket u kántort megeWzve kezdi lehl•W
leg eg~·hanggal magasabban. viszont akkor· 
fejezi be. mikor az ének múr elhallgatott. 
természetesen most l'f{Y hanggal mél~·ehhen: 
Ö az. aki minden s(JJ~·os beteg ágyánál ott van. 
de soha eszébe nem .iut. hog~· papot is kel
lene hívni. ellenben. ha meghal a t)('tPg, 
ugyancsak ií hangoskodik legjobban. hog~· 

miért nem hívtak idejéhen papot hozztí : ií az. 
aki a rokonoknak tanácsot ad. ho~y lehetiíll•g 
a legegyszerűbben tempssék el a halottat. ele 
ug~·ancsak ií az. aki a temet{•s alatt hangosun 
ad megbotránkozásának kift>.i(•zést. hog~· a tui
látlan rokonok még azt a kis halotti pomp(tt 
is sajnálták a megboldogulttúl : Ü az. aki 
részvc'>tét kilejezendü mind(~ll halottasmcnl•t
ben fellelhetií. siít halillatú is. mer·t ugyanak
kor a kopors{) küzvetl(•n kiizel(>l)l'n ll g~·iin

gyösi és kecskeml>ti ziilcls(•g- és ~~·iim(il<'spiae 
legújabb áratakulásúnak politikai tu\tter·ét fpj
tegeti. lehPtiíleg úg~·. hog~· mindenki hall.ia: 
Ö az. aki minden eskiiviin ott van és a szl'l'
tartás legmeghatflbb r(•sz(•nH nemkiilünben a 
pap beszéde alatt. hangosan kr·itizálja a nwg
jelentek r·uhúzat..<\t, nPmkiiliinhen a fiatal púr 
magánéletN: Ü az. aki állandúan sopúnkodik 
a k~ttolikus {•Jpt visszüssügain. az Pg~·hüz szo
mm·ll hel~·zpt(•n. dl• soha Pg~· kmjcúJ·t rwm 
ud katulikus céh·a. g~·pr·mt>k<'i énén~·tel<•n 
házassúgban (•ln<'k. az m·a pedig miattn idlilt 
alkoholi~o;ta lett. 

Zűrzavar n(•ni még nem l'észkelte be ma
gát nálunk. azonban itt is .. támaszpontokat" 
akar magának szer·ezni (•s a közeljöviíben 
bevonul a mi templomunkba is. Az égre 
kérem. figyeljék. hog~· n<'m furakodott·<' he 
máris! lJ. l. 
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OKTÓBER HÖNAPRA. 

,'-t'unl /Jt•rlalmt pltíiHínia. 

Oktúher· t-én, elsíí péntek. Eliízíí dél
utcin fi úr·ütúl g~·úntatás. Elsíí pénteken a ~Jen
ház k<ipolnájühan Pg(•sz nap szentséginuhhís. 
.Ma kezdiiknek az okt6heri ú.itatosságok. ~Jin
dennap t•ste li úraktH' végpzziik a r·úzsarüzér· 
újtatosságot. \'llSéÍ.I'nap pedig :J (mtkor·. :J-án, 
pJsíí vasárnap. Este fi t'11·akor· az Oltáregylet 
irmídüsi úr·<i.la. fi-im. szer·dán az aradi híísök 
ernU•knapjün !l úr·akor· g~·üszrnisét mondunk. 
:!2-(•n. pí•ntckt•n Hzent Ber·talan-ternplornunk 
felszPntelí•s(•nek (•\·for·dulú.iún H úrakor· ünne
péJ~·l•s szpntmisl'. :11-(•n. okU1her utolsú va
súr·nap.iün Kr·isztus Kir·<it~· ünnepe. E napon 
van az utolsú oktúiH~r·i ü.ltatossúg. 

Oktúht>r· .t-Wl visszaU•r·ünk a téli idlí
szúmítüsr·a. :\ szentmis(•k a megváltozott idíí 
szt•r·int is szokús szer·int vasárnap li, H. !l és 
t t úr·aktH' Jpsznek. Hi•tkiiznap ti. i í•s H úr·a
kor· vannak szPntmisí•k. 

·"'zt·ul Ut·rlalau pidHínia flll!lllkiiuyl'i ltírt'i: 
f:llulllfJiak: Kr·igovszki Ida H húnapos. 

Pataki \lrir·iit li!l én•s. Bar·iska ~Jilully li~' éves. 
Hzlallll'Sl'k TPrí•z :11 (•vps, Tn~nka lrlll'e 1.t 
húnapos. ()uha Fl'l'l'nl' li!l (•vPs. Diúsdi La.los 
illi (•\'l'S. Kor·l'sik ~lür·ia i .t (•ws. Hzahú .János 
H:l (•n•s. Búdi lmr·p ~.11 (•n•s. Hzahú .Júnosné 
Kiss ~lúr·ia .t-t (•ws. Ver·nyik ,JúzsPI" :!.t (•ws. 
Lt•tanúczky Púl 1-1:1 í•ws. 

1/tíza.o;.wí!Jol kiiliillt•k: Kmszmt~· Oszkár· 
(•s Hihár· Khir·a. ,Juhúsz ,Júzscl' és Cs(•püny 
Már·ra. \'it~·ik (:"ttag~·) ,Júzscl' (•s .hll'lH'sek Ir·ma. 
Lakatos .\lihül~· (•s LPiwtai llona-Tl•r·(•zia. 
c i \'lll' is lmr·p (•s Bar·dt'll'Zk,\' Erzi'O(•ht-t. ~za hú 
lst\·ún ···s B11da .Juliúnna. l Ir·. \'ür·IH·I~·i l·:r·nli
Tihor· (•s Túth Lilli-\lür·ia-\la!,!dolna. ~h·zl'i 

Fl'l'l'lll' (•s E!!~'l'd ~lúr·ia-Er·zs(•ht•t. Sipos Fl•
I'Pnl· (•s ~za hú Er·zs(•hPt, HzPil'nszki Sündor· (•s 
Kl'l'Skl•m(•ti Jr·(•n. Bl•r·mit Lüszlú (•s Pi'tl Er·
zs(•hpt. J>:itz11~· .J<inos-~Iiklt'ls ,·.s Hozgon~·i LPnkl'. 

ClPÖlT 
Bodroginé cipőkereskedésében 
vásárolja. Gyöngyös, Kossuth-u. 

Ff•rt•m·rendi pléiHínla. 

A húnap minden hétköznapján reggel 6 
úrakor szentrnise keretében rózsafüzér ájta
tosság, lorett6i litánia és szentségi áldás. Va
sárnaponkint d. u. a órakor tartjuk az ájta
tosságot. Okt<1her t-én. pénteken első péntek. 
a-án. vasár·nap. I>. u. litánia után a R6zsa
fíízértársulat havi sorsolása. 4-én. hétfön. Szt. 
Fer·cnc Rendalapítónk ünnepe. Reggel 6 Ma
kor· ünnepélyes nagymise. Ugyancsak csen
des szentmise Hzt. Ferenc oltáránáL 7 és 8 
Mak<H' is csendes szentmisék. B órakor éne
kas szentmise. Este li órakor ünnepélyes meg
emlékezés Szt. Ferenc Atyánk haláláról, 
szentheszéddcl és áldással egybekötve. 6-án, 
szcrdán. !l úrakor ünnepélyes szentmise az 
aradi Vér·tanuk emlékére. melyen a katona
ság és az iskolások meg.ielennek. t O-én. va
sárnap. Reggel fi úrakor a Rózsafüzértársulat 
énekes szentmiséje. t a-án. szerdán. Reggel H 
órakor· iinnepét~·es gyászmise Vak Bott~·án 

,János kuruc generális halálának évfordulója 
alkalrnáhúl. t i -én. vasárnap. Reggel fi úr·akor 
a lll-ik Rend énekes szentmiséje. d. u. litá
nia végeztével rendi gyül és. a t-én. vasárnap. 
Krisztus Király iinnepe. 

Frrt•m·reudi pléiHínia nuyakönyl'i ltil·ri: 
Elitunylak: Gelu·a .Jánosné Kuder·nács 

,Jozl'fin Sli éves. Szolliu· .Jánosné Hegedüs 
Rozália iti (•ws. Gamhár ,Jánosné :\ag~· 

.Julia i!l l>ves. Pataki Andrásné Szatmári 
~Jár·ia 7H (•\·es. Hul~·ok (i(•za :!:! éves. Tatár 
lsh·ánn(• Feh(•r· Erzs(•IH•t fi:l é,·es. Gamhár· Fe
renl' 7:i éves. 

/ldzas.wí{lol kiiliillt•k: Hzahó István ~s 

Kolhíti Anna. Sándor lstvún (•s Takács ~lária. 
Fekete .János és Herneczki Anna. Kalmár 
(iyula l>s K<mics ~hu·git Anna. Nádudvari .Jó
zsel' \lihái~- és Kovál's Ilona. Pat6cs Sándor 
(•s Nádudvari ~Jargit. Leszk(lczki Lászlú és 
Krakúczki Er·zséhl't. Koncz Fer·ene (•s Hege
<liis Er·zs(•het. Takál's :\ndr·ús (•s :\ag~· ~hir·ia. 

Kunsay Béla 
1nézeskalácso~ 
és ,-lasz~~·ert~·akészíW 
(i,·iingyii1'i, Zita kirúlynt:•-utl'a ti. 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖS, H A N l SZ-T É R 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósit 
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Őszi bérmálások. ~zt>ptember közepén 
a küzéppatai {'speresi kerület számos plehá
niüján bér·málüs volt. A ker·iiletbül csupún 
li~·ön~~·i)s és G~·öng~·össol~·mos maradt ki. A 
kl'riill'then Atkúr és Markaz ki)zsé~ben maga 
l::r·sekWpásztorunk osztotta ki a bérnuilás 
~Zl'nt~é~ét. A tübbi plebánián Kriston Endre 
pii8J>Ök, nag~·prépost. érseki helynök. rn. kir. 
titkos tanácsos bérmált. l~rsek urunk az Ut 
vár·nw~~·ére kiterjedő nagy egyházmeg~·éjé
bl•n eWször Atkáron bérrmilt. A szentmisét 
is ma~a az l~rsek úr mutatta be. majd szent
mise végeztével a szószékre lépett és nagyon 
értékes és életet t'ormáló bülcsessé~gel em
l(•kezetes szépségií szentbeszédl't mondott. A 
bér·mülüs szer·tartás a ll•gnag~·obh rendben és 
t"eg\·elmezettséuben ment végbe. mi a község • too 

népének és hívatása magaslatán álló vezeW-
ségnek érdeme. A bérmálás végl'ztével a ke
rüll't papságának hódoló tisztel~ését fogadta 
az 1::rsek fr. ki a komol~· idiík kívánta papi 
feladatok végzésére adott riiJ>ásztori útbaiga
zítást. .\ papsúg után a küzség vezet(ísége 
tisztelgett a Fíípásztor eliítt. 

Pam1mk .János és l\feg~·eri Erzsébet 
szept. :!li-án ünnepelték húzasságuk i'"lll. év
rordulú.tát. A H úr·ai szentrnise alatt egyházi 
áldüsban részesült a jubilciló házaspár. Pam
puk ,János (>s neje a Rózsat'iízér tlirsulat buzgó 
tagjai s Türsulat ta~jai kilzül uz elsiik. akik 
az ar·an~·Iakodalmukat ünneplik. 

Aiéinijuk fel családjalnkat Krlsztus 
Királ~· ünnepén! .-\ családfelajánlás kedves 
szokásüt oktútwr at-én Krisztus Királ~· ünne
pén újból megvalösltjuk . .-\kik r·(•szt kívánnak 
venni a csaláclfelajánláson (a !l órai szent 
111ÍSl' J'l'l'l'Íl'hl•n) azok l'Zl'D SZÚ!Hit•kukat ok
túhl'l' t~•·ig jelt>nts(•k hl' az Pg~·hüzkiizs(•g-i 

ir·od<i.han : ( SZl'ntkOI'ona húz I. l'llll'll't 7. ajtú.) 
EstP ti órakor a Szent BPr·talan-tl'IIIJllomban 
ájtatosság és szentbeszéd lesz. 

Kósa (Katrics) János ig-azgatú-tanítú, 
aki eg~·házkilzségünk irodájlihan fl·.ttett ki ér·
tékes munkát. vakhélmiítét küvetkeztéhen hosz
I'Zabb iciíir·e kúr·házban kén~·tplen tartózkodni. 
Allapota szépen javul és reméljük a -'linden
hatú .tósligáh!'JI, hog-~· nemsokür·a ismét tel
jes egészség-ben áll az egyházkiizs(•gi munkáha. 

Pátzav .János a Szent Her·talan-templom 
karnagya ~zombaton, szl'ptembl•r· tS-ün ve
zette oltár·hoz Hozgonyi Lenkét :\ fényl'S es
kiivii, minek ker·etébcn Várhelyi Antal a Ko
ronázó Wtemplom Ol'gonamiív(•sze or·gonúlt, 
Lengyel Uahril'lla hegcdlilt.a gyiin~yiisi Fiiegy
hüzi s Katolikus 1::rwkkar énekelt, igl'n nagy 
számú kiizünség- vett r·(•szt s l'e.tezte ki iir·ii
mét és tisztl•letét népsZl'l'ií, r·okonszPnves kar·
nagya s hitvese irünt. .-\ Tudúsítö is olvasú
tábora nevéhen az (r· üldül'át k(•r·i az (r.t h:'r
zaspár életér·e ! 

.leJ!~·esek fll!)'elmét l'elhívjuk. hog~· ok
tóber t-tiíl a jegyl•soktatcis minden vasür·rwp 
déleliitt l'l•l t:! (n·akor· kiizvetlt•n a t t c·ll·ai 
szentmise bel'e.tez(•sc utün. 

Tekintettel a \'árhatú torlódást·u. a 
plébániahivatal kéri a híwket, kik non•mher· 
hónapban énekes g-~·~iszmisl>t akar·mtk el h ll ny
taikér·t mondatni. már most jelentsék bP eh
heli szcíndékukat. Akik az (•\" hizon~·os nap
ján (•vl'or·dulati gyliszmisl>t szoktak mondatni. 
Jpgalább is eg~· húnappal eliitte .ieg~·pztess(•k 
azt eW. 

Emericana szl•ptemhl•r· t -1-(•n a n•zptl"í
ség iilésén Stiller· Kálmán JH'ior· hpszünwlt az 
elmult évi müköd<•sr·ííl. :\ Cor·por·atiú kiiwl 
211011 P spg-élyben r·(•szcsítl•tt iit t'iiiskolai, ill. 
egyetemi hallgatút. .-\z id(•n niiwlik a havi 
segél~· iisszegét havi -tO P-r·P. .-\ szoküsos 
havi iisszejiivetel mindl'n húnap músodik kPdd
jén van a SZl•ntkorona IHtzhan. 

Személ~·i hírek. A szoküsos n~·ür·i lwlypz(•
sekkcl kapcsolathan eg-~·házmeg-~·énkhl•n a kii
vetkezií gyilogyiisi vonatkozás(!, ,·agy g-~·iin

gyiisiPket is (•r·dl'klii szem(·J~·i n"tltozúsok tiir·
téntek. Liyiing-yiispatán piPhünos ll'tt ~a~~- .)!·,_ 
zscr Sajtúnémetir·iil Fiiliip P(•ter· l'!hlig-i g-yiin
g~·üspatai lelkész FiizPsahonyhan ll'tt a<lmi
nisztrútor·. Li~·iingyilssol~·moson Bar·an~·i ,)(,zspf 
t. b. kanonok n~·ugdijaztatása rot~·tün .-\zll'n 
Emil lett adminisztr·átor·. Pomah:iz~· (iyula volt 
g-yiing-~·iisi hitoktatú s h•!.!t··n~·t·!!~·h·ti müsod
Piniik t·:~.wr·luil :\liskoll'-\lar·tinll•lt>pr·t• kl'I'iilt ki
twlyl'zett hitoktatúnak. :\Jút(• Púl Piispiikla
dányrúl ,Jüszjúkúhalmüm kl'r·iilt. :\hasúr·r·úl 
-'lolmír· Endr·c Er·!Wtt-lekl'n lett k1tphín. hl'l~·t··r·p 
.-\hasúrr·a Ki ss Púl lll'lyl•ztl•tptt Omsr·úl. 

Öntudatos Icatolileus ember 
egyházi adóját idejében fizeti. 

.\hluka ,J:'Inus t'H Ft•rt•nt• kiin~·vnytlllllllijúrmk 

nyumtutli.su, ( iyiinj.!~·iis. 
Ft•lt•his kiaclc'J: ~lurw,.;tor·y .\tlurj1i11. 
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