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OLI KUS+TUDOSITO 
XV. t'vfolyam. 11. I'!Zúm. 

Hl.t:l. novemher hó. 
1\leg-jl'lenik minden h{maphan. 

Fl•lt•lös szerkPsztii: 
,.o~o~'l'oln· .uaon.J \~ 

pl·{• post -ph• hú nos. 

Eliil"izl't(•si ára eg(•sz évre: 
::· pengii. 

Egyes szúm úra: :w fillér. 

Porladó szívek városa. 
:\z élíík városa mellett. mlahol a szí>le· 

ken. sokszor· már· kiiriilt'>pítve. za.ijal. (•letlúr·
mával horítvn. de még-is csendiH.'n. iinnep(•
lyesen. komor· pompá,·al ott van a pot·ladú 
szívPk városa. Ehlwn a niroshan nines múr· 
tnt'zsalkodás a polgür·nk kiiziitt. ninl's kt-ny(•r·
har·c és anyagi gond. nincs vpt(•lkt>c,lt•!ol. mg-~· 

hérháhot·ll. csak néma t>gyl'or·mas<ÍJ!. h(•kt
s n~·ugalom. Ti. kik éltek még-. r·itkún .ilu-tok 
err·e! Pedig- hí\'ogat eg-y domh. PJ!Y kpr·eszt. 
vagy disZl'S emlék. s r·átok is várnak a r·iig-P k. 
:\ dombocsk(tk. mik szlimotokr·a annyit .i<'lPn
tenek. s annyi édes emlékt>t. puha kar·okat. 
por·ladú szíveket takarnak. sokasodnak PJ!,\TP. 
~fert. amint (•Jdpg(>)Unk. s l'utnak az <'•vt>k. o:t. 
a porladó szívek vár·osúhan lakik mür sz<í
mukra a tiihh, a kt>dn•sphh ismer·iis. 

Félünk a temetííktt"íl. lll'dig- ott nPm t-1-
lenségPk mlir· az emhPrt>k. Ok múr· st-n!\it 
nem húntanak. mint ahog-~· mi sp fogunk 
majd akkor·. ha ott lt>sziink. sPnkit sP húntani. 
~liJ~·en nehéz is volt eliísziir· mL•nni oda. ami
kor azért nll'ntlink. mer·t valakit. aki hozzünk 
tar·tozott. n~·ugvúlwl~·r·e kisl•r·tiink . ..\z t-lsc"i h•
nwU•s l'oküig (>g hl'nn a szívht>n s nag-~·4•n 
llll·gt'ÚZÚ, kl'Sl'I'\'CS Pllll(•kkt'•nt t"•( hl'lllliillk to
nihh is. BoldoJ! az. aki k(•siin tl'IIIPI. \·a~~- ki 
tud.ia. aki kor·ií.n veszít l'l ,·alakit. kor·;thhan 
is tanul l'p(pjtt-ni. .\l'l'a k(·r·iink m(•g-is, naJ!~· 

lstt•n iink. told nll'szit·l' t'•ltii nk hatümit. hog-~· 

sok:iig lll' tud.iuk llll'J!. mit .il'll'llt az a ütlús. 
amit L'sak a halül ut<in kiin•t majd ujl'il a 
talúlkozú!'. 

llyt•nkor·. mikor· ,.,·it szinií urür· a hul
Jú IPvél. s lühunk alatt ziir·iil-! az a\·ar·. allli
kor· kor·ün van l'Stl' :-; kt'•sik a hajnal. mikor· 
szt'•l, kl'g~·Ptll•n sz(•l r·úzza a l"úkat. ilyl'nkor· 
juttok ti l'I'Ziinkhl' kiiliiniisl'll. por·lad•"• ..;zi\'ií 

kedvesek! A ti lu'mapotokhan léptünk. s ki 
tudja mikot· kiivetiink té n~· leg titeket'! A ti 
lakhcl~·etekig- nPm jut le a hír. hogy a Wid 
I'Piett l'~~·n·á-;t pusztítjuk (•\'Pk Ma újra. a ti 
SZÍVPtPk nl'lll (•I'l'Z fiiJdi SZPnved(~st ... 

(ír·kiidik azonhan kiesi. sít·i lakásotok 
I'Pil'tt v:í~~·ú. zokogú swr·ctl•tü n li. Ha újra tud
nlitok (•Ini wlünk. ha l'el tudnútok ker·esni 
az Pillagyott asztalt. vagy a lll{'gszokott fek
lwl~·et s t•nnl'k az h•nne az ára. hogy kiir·meink
kl•l kapar·.iuk Pl tt>stetek fplett a f(i}det. akkor mi 
ott doiJ!ozmink nappal s (•Jjel. hová eltemet
tiink Pgy kcsern•s napon. 

t-:mhl't' azonhan m•m tud.ia megváltoz
tatni az lsten vt'•gzé•sl>t (•:.; iir·iik szúndé>kait. 
.\ h•mt>hit lll'IL• kPII l'iildi tPr-n•ink kiiú• szá
mítanunk.< hla lllP!!yiink lakni l'gyswr·. költsünk 
l'l húr· ml's(•:-; Yag~·ont. hogy k(•síiuh jii.i.jiin a 
halúl ~ Ll'galúhh sz(•p ll'~~·l'n az elmul<isunk. 
Jll't's(•tpljPn llll'J.! vallú!'os. lsten kezt:>r·e kap
l'S«Iii'Hlú (•ll'tl't. Amíg (•Jünk. rljünk hitbíil. 
hit szpr·int ~ LPg~·l•n mindeniink a Krisztus s 
szl•nt I'l'llll'J.!t'SsPI tartsuk meg tiir·v{>nyPit. ,Jár
junk kPdvt'•hl', kl•t·pssiik n•lc a !'Zemélyes él
mt··nyt. it·tsuk maJ!unkhúl s másiJól a btint. NP 
russunk nn.llú. tíínc"í Jll'l'l'Pk(•r·t. IPJ!~·en <illandú 
t"•ll'tt'onnúnk a \"l'Zl'kl'lt·.,.., az ima. 

l.t·n~jt• út a por·lad•·, szín•k Yúr·o..,út a l"l•ltü
llladús :-; tul\·ilüg- hih• ~ Ha l' hit lll'lll (•l hl'll
niink. l't·ltalan t•s iil'l'S a !(·t. E hittel azon
han llll'!!YÍ\'IIllk mindl'n har·t•ot. meg hit·juk 
Ja..;..;nn üllitan i kiitllr~·pk hullú úr·.iút. mPr't tudjuk. 
hogy varr ur·sútJ!. hol l"ol~·tatúdnak a l"iildi 
sorsok. hol llll'J!I'l'lll'hhl•Zht•tt>tll•n it(•IL•t SZl'l'int 
tiiltjiik majd a Vt'J!LPh•n i<hit. .\ nowmhpr·. a 
tt•rnPhik. mindl'n \'Üiús. mindt>n tl'llll'tt•s. min
kl't az lsll•nllt'Z l'l!lt·l kiizl'll'hh. llll'J!Iisztít ,"·s 
lll' lll t•süg-geszt t• l. f /J. 1 •. 1 
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Angyali Pásztor. 
A püpákrt'll századokkal Pzeliítt .loven

dlilt l'g~· hUnok. Púr szavas jPllernzl'st adott 
mindl·g-~·ikríil. azokr·úl is. akik már voltak s 
mt'•g- hatrúl. aki l<•sz. 1\lt'•g- hatl·úl hesz(•l l'Z a 
kiilüncis. sokat vitatott. rnindenl'setre nag~·on 
l>rdl'kl'S (>s g-ondolkodüsr·a késztetii jii,·endü
lés. ~l'lll jelenti azonban ez azt. hogy nuír 
csak hat pápa ll•sz. s utána nwg·sziinik az 
élet a WlcWn s Cisszeomlik a vilüg. XII. Pius 
Pápát Pastor· Ang-Plicusnak. Ang~·ali Pásztor
nak nl'vezi l'Z a júslás. s aki csak I'Pliil<'tl's<'n 
is l'ig~·eJi a ma kavargú esl'ml>n~·PkPt. az tl>n~·
ll'g- elhiszi. hogy Ang~·ali Pásztor Ü. aki nwg
prúbál.in l'g~·müshoz szelidíteni a nwgvadult. 
s vértiíl ittas <'lllh<'l'·l'arkasokat. 

Olaszország most a szenn•d(•sd• Wldje 
lett. Kulturünk Pmlékl•i nyomtalanul semmi
siilm•k nwg ott. Egy nag~Tahímtott n(>prl' 
mindPn horzalmüval rászahadult a pokol. Po
litikai ml'glepett>sek, n•r·gúdii nwgoltl:ísok. 
tehetl'tll'n nyugtalam•úl! hír<' jiin onnan nap
rút-napra s a hil·ek. ml'mlemondük ziír·zava
rüht'll hihmkapott <'I!Y miníísíth<>tPtll'n rüg-a
lom is. mi a püpai trt'ln fehéi' Püsztm·ár·a is 
r·á akar·ja szúrni a cselsziln'sl'k (•s slitl•t po
litikai mester·kedések g-~·anusítúsait. 

!-i ami szi\r·n~·(í a dologban. vannak ka
tolikusok is. akikl't III<'J.!szl>dít a koresznw. 
,.al!y akikl't elvakít a I!YííHill•t t'•s hitt>lt adnak 
a siit{•t l'l'tik suJ.!dosta hh·l'knek s túdítnl ad
jük tonihh. Higyjiik Pl tPstvt'•r·ek. hogy az 
.\nJ.!yali Püsztornak mt'•r·lwtetll'niil t'új az. hogy 
a fiilrliin most l'<'t'Sl'g-r·opoJ.! minden. ami sz(•p. 
amit'•rt élni i•r·dl'llll's. A Pápa eg~·iitt szPnn•d 
a hazátlanokkal, azokkal. akik r·eml>n~·tPIPniil 

kutatjük eJtiint kedws<>ikPt. ..\ Püpa mindPn 
gond.ia az. hOJ.!Y l'n~·hítsl'n a nl>pPk kin.iain (•s 
\'l'l!l'l' <'l.!~·szl'l' hi•kl>t tl'l'l'llltsl'n. mí utlin soha 
IWIJI hitott VÜJ.!yakozússal <'P<'d a \'il:í.g ~ 

:\ Püpa IH'III jütszik ki•tszínii diplomati
kus júh'•kokat. llt'lll pakt;il (•s llt'lll ha!!~· <'SP!'
hl'n senkit. .\z <'i munküja tiszta. t'l'l!~·n·r·t• a 
júzans;iJ,!m. igazsügr·a. l' lll hl'I'Íl'sst'•g-r·l'. \':t ll ü· 
sossli gm hivatkozús. Búr· haiiJ.!attak vol na r· ü. s 
hallgatnák llll'f.! ,·(•gr·p int ú sza v út: S ki tudja.mir·p 
megér·tik Ot a hatalmasak, m•m Jpsz-<' akkor· 
mlir' kl>sii. nem lesZ-l' r·avatal az t•gt'•sz vilúJ,! ~ 

Elutasítunk míndl'n aljas türwuhist. mi az 
{) alak.i<lt is lwll' pr·úhül.ia kl'H'I'IlÍ az Pst•mt'•
n~·eklw. :\ maJ,!yar·-katolikus l'lllhl'r· igaz ti~z
tt>ll'ttl'l nt'•z ma is a \'atikún l'l•lt'• t'•s irwidko
zík Krisztus Wldí heJ~·tar·túj;ii·r·t. -i 1 •. 

---~---1 BORHY GYÖRGY l 
.\ gyilkos kt'11· rwm tor·pan meg az íi 

szúlfa alak.iúnál sprn. Itt lmJ,!~·ott minket okt. 
1!1-Í'Il d{>JpJt'itt. ~l'III('S. tÍl'Ztl'Jptpt par·alll'SUJÚ 
szpm(·J~·e Plmamd ezutün kiir·ml'nt>teinkr·úl. 
ahol pedig oJ~·an .iú volt lútni Ot. a m(•Jysl>
gl'Sl'n valhísos mag~·ar· umt. Finom mi\'Ü fp
.il't ür·iik pilwnl>sr·p hajtotta a halál. t\·pkig 
<illott eg~·hiizkiizst'•giink i•J(•n. mint ,·ilügi Pl
ncik. s a Jpgutóhhi icliíkig kiitpJpss(•gt'•rwk 
<'r·<•ztP. hogy nwgjPIPn.ii•k gyííl(•sl'ink<•n. 

l )l'<tk Ft•r·prw-uteai hüza nem ad otthont 
l'ZUtün nPki. s hiúha vúr·jük a tar·jüni lomhok 
ur·ukat. Eliíkl'lc'i magyar· llr· volt. hosszú psz
tendt'íkPt meg(•Jt l'lllht>r. kinek (•Jpt(•t java
r·i•szlwn az cir·iikr·p eJtiint szép h(•k<>iclií tiil
Wth• ki. :\ v i lúg IUl J.!~· on megní.ltozott kiírii
liittl' (•s rwki t'•r·ezni kelll'tt. hogy l'g~· üllandt'J 
esak a l'iildiin. ami szilár'd (•s változatlan. s 
l'Z a hit. HitYallú katolikus volt. 1\Tiil-(•vr·e 
,·isszavonult a :\lanr(•züha. hog~· nt'•hún~· na
pig pJI'orduljon a világi (•Jpt minden gond
jútúl s jobban magüt'•nak mmHihassa az lst<•nt. 

.\z utúhhi Í'VPkh<•n nwgün~·osan (•I<IPJ.!t'lt. 
l'Sl'IHI<>t s n~·uJ.!almat kl'l'l'S\'l'. Ht.·g~·l'k aljün. 
t•r·diik kiiziitt ülJott sz(•p otthona. hovú lll'lll 
hallatszik ki a vür·osi za.i s ahol kiiwlehhinPk 
hitszik az (•g. Otthonútúl lll'm m<•sszir·t• a <·sa
hídi sír·holt <'IIIPlkPdl'tt. hl'lllll' kP<In•s<•i\·pJ. 
akik eliíhh m<•ntl'k el. mint O. s akikt>t nwst 
nHir· Ü is kiin·t. Kasti•lyühúl lütszott a sírholt 
s az utúhhi idúkhl'n. mikor· an·a I'mdult l'ür·adú 
tPkintete. tudta mür·. hog~· nPmsokár·a O is 
annak Jpsz esPrHil's lakúja. 

:\z iizikt'•k. ha pst{•nkirit kiY;inl'sían kini•z
rH•I,; majd l'l'dt>ji•nl'k l' ú i kiizii l. kl'r'l'sn i l'oJ.!.ili k. 
Ilo!!~· rru·r·r·p \'an l'nrk s odarru•r·{•szkl'drwk a 
l\r·ipt·1r·iwshuz s hall.iük majd. hog-~· por·Jadú 
ll':-.ll' t'iiliitt hitnatosan sír· a ~ú·l. 

\fprru•ntú: EuM•kpzz(•J. l'Z van kr·iptú.i;ü·a 
ín·a. S mi t>mli•kpziink is r·úla. mPr·t sz(•p 
(•Jt•h• \'olt. .\ kikl'l'iifht•lplJt•!J Stii'S t'iiJiittl' is 
hl•kiin•tkl'Zl'tt: IPikl' nH·s~zl' jür· m;'u·. itthag~·ta 

a g-omoJ~·I.!ú l'iildl't. Emli•ki•t fir·izziik (•s imúd
kozunk i·r·tt• ~ 

Öntudatos katolikus ember 
egyházi adóját idejében fizeti. 
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Győzelem. 

Nem tudom. igaz volt-P. vagy valúban 
ig~· W1·tént-e meg'.' Olyan. mint pgy nwse. 
vagy az úlom. A I'PieWsst~get a Púzsit húcsiJ·a 
há•·ítom. 'IYílc hallottam. Hideg, t{>li alkonyat 
volt. A lchukú nap utolsú sugm·ai véJ•viirCisJ·e 
rcstcttl•k az eget és a nagy nyú•·racrdiík pi
•·osan izzottak. mintha tííz lobogott volna 
henniik. A l'ol~·ú jegét kékmwn boJ•itottu a 
hú. s esak itt-ott csillant meg cziisWs viZl'. 
ahol m(•g nem vonta he pünc(•lké•·eggel a hi
deg. A kis l'alu. a gát, a nagy Hizcs csend
hPn álmodtak a szíízi hú vastag leple alatt. 

Púzsitékhoz té•·tpm IH.'. Egy kis clinU•zni 
vaU1 dolgom akadt vele. Miutün elvégeztem. 
m(•g l'g~· kiesit elbesz(•lgl'ttem az eg~·szcríí 
ralusi szoháhan. melyet sziirkc r~í.tyol bOI'ított 
he a t(•Ji alkon~·at. A tíízlwt~·l'n •·íízse patto
gott. :\z asszon~· tl•sztitt gy(u·t PstéJ'l'. míg n
utal mt·n~·t•eskt• lünya kicsi,iét hahusgatta. 

Hazarl•l{• k(•sziiltt•m. - ~c menjék még, 
szúlalt mt•g ~liklús lní.l'si. -- Elmondok m(•g 
l'I!.V tiiJ·tlmt•tpt. \'isszaiiltt•m a padküm. Az 
iiJ'l'g odatelept•dptt mcll(•m. majd hesz(•Jni 
kezdett: 

.\ luihoJ·ú han tiiJ·tl·nt az olaszri'Onton. J::j
jeli dJ·úWJ·s(•gcn úlltam . .\ siit(•t (•.itszakühan 
l'g~·szt'l' csak valaki rt•l(•m küszik. Lt•haltol
tam. Szakaszn•zctiím volt. t·g~· júsügos. mcg
l'J'tíi t.•m ht.•J', ki engl'm nagyon sze1·etctt. 

- Püzsit. nem tudok aludni. kijiittt•m 
magühoz. Bcsz(•Jgcssiink ~ -- A holdvilágtalan 
(•gl'll czern~·i l'sillag pislogott. Itt-ott relvillant 
t•gy •·akéta cst'mija. t;í.volhúl puskai'Opogüs 
hallatszott. Halkan jiitt a.ikunkm aszú. A sza
kaszvezt.>tt'i t.·g~·szl'l'l'l' g~·l'l'llll'kkoJ'ÚJ'a tt•J'l'ltt.• 
a hcsz(•dct : 

--- J::dt•san~·üm a l'alu ll'gmúdosahh gaz
dlljának volt l'gyctll'n ll'<ilt~·a. \'alahogy bcll'
szt.•J·etett l'g~· gyár·i munkúsha. St.iilt.•i aka1·ata 
l'lll'llt'l'l' hozzúrnl'nt l'l'll's(•giil. Szt.'l'l'lméJH'k 
l'(•n~·(·lll'll lll'lll liltta. hogy a rt:·r·ri lll'lll t•sak 
szt•g(·n~·. dt• kiinn~·l·lrnii. lolJimn(•kon~· t•rnht•J' 

(i~·al).tú- és n~·ulszéir 

KA LAPOK 
mlnden mlnéiséuhen. 

KRISZT LAJOS 
G~·önu~·ös, Kossuth-utca 10. 

.hnításuk szakszerüen készülnek. 

is. Sziilei ncmsokáJ•a meghaltak. s most már 
az egész vagyon a fiataloké lett. A fé1·fi ott 
hagyta a gyá1·at. Künnyelmüen sz6rta a pénzt, 
s néhány év mulva a régi vagyonból semmi 
sem maradt. Akko•· mitr htíJ·man voltunk 
g,vm·ekck. Apám. hogy mcgélhessünk, vissza
ment a gyá1·ba dolgozni. de pénzt alig hozott. 
lszákos lett. Szombat estétíil hétfíi reggelig 
sohase láttuk. Ekkor itta cl heti keresetét. 
Amikm· azután hazake•·ült és anyám panaszos 
szcm•·chányást tett neki. ká•·omkodott, gyíí
•·iitt ;u·cát elüntiitte a ha1·ag, és mi ijedten 
menckiiltiink borgiizüs lehellete elöl. 

Egy sz om hat este anyám kitette szá
munkm az eleséget. Ez itt a vasárnapi reg
geli. ez az ebéd. e meg a vacsom - mon
dotta. s rúmbízta a kicsiket is. mint a legna
gyobhm. 

Ü pedig az asztah·a fl'héJ• tcJ·ítiít borított. 
•·eá hcl;\'l'ztc a ~lá1·ia szohJ·ot. letérdelt eléje 
és imádkozott. Imádkozott vasárnap is egész 
napon út. s este miko•· má1· az ágyba bújtunk. 
ott ma•·~ult a szohor clíítt. Hajnal l'elé jött 
haza az apúnk. --- :\lit csinálsz itt'.' - rontott 
anyúmm. -- lmúdkozom. hog~· megtérítsen 
HZ lsten! - relelte J'cmegíí hangon. Apám 
J't•ttenetcs haragm lobbant. .-\jkáJ·ól ümlütt a 
kúr·omkodús. mint az elszakadt zsilip áradt 
vize. Anyámnak esl'tt. C'tüttl'. rúgta részeg 
diihhcl. ahol <·•·te. míg csak cl nem terült a 
Wldiin. ,\zutún eg~·ctlen csapással darabokra 
tiiJ·te a szohrut és l'lmt•nt. 

:\li az ügy sm·kában •·cmcgve és l'éle
il'mtiil r·t•szkt•tn• bújtunk iisszc. mint az ijedt 
madüJ·I'iúkük. s amiko•· apám után becsapél
dott az a.itú. kimúsztunk a vackunkból, út
hívtuk a szorn:-oz(•dokat. Ük tették an~·át az 
üg~·ha. (•s lik adtak nekiink is ir·galomb6l 
enni. Anyitm kt'I'VC- k(•J•tt- íiket. hog~· orvos
nak lll' szóljanak. Hét derekáig n~·omta az 
itg~·at. akko J' azután relkelt valahogy. 

lsm(•t t.•l.iiitt a szomhat. Este an~·ám új1·a 
kik(•szitl'ttt.• szümunkm az l'nnintlút. megtc
J'itl'ttt• az a~ztalt. at.ut;'uJ gyiinge, l'eh(·r· kt.•z(•-

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

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 
KÖLCSÖNÖKET 

el6nyös feltételek mellett folyósít. Postacsekk. Bankgiró. 
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n~ l a szétWrt darabkákbúl iissz('l'akta a 1\hir·ia 
szohrot s leborult rst•ndlwn eliittt•. Apám hl>t
l't'ir·e \'il'l'adú l> j tszaka jiitt haza. A rnikor· látta. 
ho~~· an~·úm ismét ott imádkozik a szobm· 
l'líítt. mint e~y rnár·tir·. nll'g-int eHintüttl' a tl'
hetetlen hara~ (>s gyiiliilet Kt•ze l'~~·l•tlen 

lt·~~·intéséwl sz(•,ijl•lszórta a porct>llt•ndür·abo
kat. mik rsör·ögw gurultak a szoha l'iildjén. 
Felrúgta az asztalt. azután újra an~·ámat 

ütötte, rúgta. ki eg~·etlen ja,iszú nélkiil tiir·t 
rnindt•nt. Csak akkor l'akadt l't•l ajkár·úl a zo
kogás. arnikor apám mögütt becsapódott az 
ajtú. .\ll'gint .iöth.•k a :-:zornsz(•dok. anyürnat 
\'ÍZes ruhával bOI'o~atták. Hiába kérték. nem 
tudtitk l'ltéríteni ~ándékátúl. hogy a kiiwt
kez() szombaton me~ ne isrnl>telje kiiliinüs 
i rnád kozüsát. 

~ehéz volt már lisszeszedni a kis szo
hor szétzúzott dm·abkáit. Tiibb hián~·zott is 
ht•líHe. Ile annál megrázóbh volt. arnikor 
an~·ánk. ki jár·ni mE>~ alig tudott. 111('~int lt•
hm·ult elíittl'. r·jm jiitt az a hajnal. amitúl 
tm~·iJ·a féltünk. Apürn \'t'res szt•mekkl•l 1(•
pett be. A szobában csak a lürnpa l'én~·e vi
lá~itott. Elsíí tekintettt• az inuidkozú asz
szon~Ta esett. "tindent t'rtl•tt. A diih és indu
lat rne~int ma~á\'al r·a~adta. Elsíí áldozat a 
a szobor· volt. majd az asztal. A kúr·omkodús 
(•s szitok iimliitt az ajkúr·úl. :\nyám rt•nw~n·. 
halálsúpadtan. de l'sodülatos elszúnt"ú~g~tl 
\'árta. rnikor ker·iil sorr·a. :\ hatalmas f(•r·l'i 
nw~úllt l'lt'íttt•. Valahog-y heletekintett azokba 
a drá~a. kiinn~·es szt•mt.>kbe. J::r·pztl'. ho~y 
l'Zekhíil a szemekhúl túlvilág-i t•r·ii ümd . .\1ost 
nem n~·útt anyúmhoz. .\lomh! miJ·p ntlú t•z 
komédia'.' - sú1ltllt nil'~. dl• han:.rja múr· bi
zonytalanul J'l'llle~ett. -- Tt•r·delj ll'. (•s imúd
kozzúl wlem t•g~·iitt ~ - l'elt•ltt• an~·üm. 1::s a 
hatalmas ember t(•rdre esuklott a kie!>ii asz
szon~· mell(•. Hangosan mondta an~·úmmal a 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

Jlf'/Ndo•/ l'lfu[Jad. kij/t'sijuijkd fol!ltí .... íl. 
Telefonszám : 230. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

GY Ö N GYÖ S, H A N l SZ· T É R 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 

~1iatyánkot. az i"d\'ilzlégyet. Kicsit est•tleniil 
(•s iigyetlcniil. mint ahog~· az apr·ú gyer·mek 
mondja az (•dt•san~·ja ut:ín. 1::s amikor elhang
zott az utolsú amen. apúm lehor·ult uz asz
tah·a, a nag~· dar·ah test megr·ázkúdott. l'l'l
csuklott a zokogása. 

Ht•nm• \'olt ezekben a künnyekht•n l'gy 
l'h·ontott él<•t keseríí nw~luinlisa. ott ~'ÍI't 
henm• a tékozlú fiú Istenhl'Z ml'gtl•r·(•se. 1:;"' 
mi l~sodúlkozva. kicsit értehnt•tlcniil hitt uk. ho~y 
anyüm apánkhoz J(•p t>s nw~rsúkol.ia homlokát. 
Er·r·e ap{tm hiJ·tt•lt•n l'elállt. zsph(•he n~·últ. az 
asztalm dobott púr· null·:ult kr·ajeürt. azután 
szó nélkül elment. Szomhat estig nem is tud
tunk r·úla senunit Amikor· (rjr·a megláttuk. a 
mi dr·itgu. mosol~·gós aJ'l'Ú édesapánk volt. ki 
hazahozta családjúnak lll'ti n•r·c.itl•kes num
kájának ~yiimiHcsét. 

1::s ma - fejezte bt• ott a dr·Miír·s(·~l'n 
a I'Zakasz\'ezetíí - isml>t gazdag emherl'k \'a
~yunk. 

Püzsit hál•si elhallgatott . .\ kis szob~ir·a 
csend (•s siit(•ts(·~ hcmrlt. Csak a tüz ríit 
lángja pattogott. és a butorok ür·n~·(·ka flJJ'
csa l'igurúkhan ttineolt a l'alakon. Felúlltam. 
elbúesúztam. Odakint mür· a hold \'ilágitotta 
bt• a l'Phér· uteákat. (•s l'(•n~·l' cziistiisl'n esil
logott a szikr·ázú ha\'on. Lüham alatt l'll'St'll 
csikor·gott a l'ag~·ott hú. :\Iig l'úzúsan du~tam 
kt>Zl'lll a zsehPmhl'. UJ'I'a ~ondoltam. hog~· 
hiúha zú~ kiir·iiliittiink a g~·üliill't úr·:ulúsa 
J"l'Ún kzúd it nt annyi kiinn~·l•t (•s kpspr·üs(•gt>t. 
Adott az lstl'll a l'iild PlllhPI'l'lll'k l'!!Y esodü
latos hatalmat. nwly ml'gg~·úg~·ít mindt>n sl'
hl't. llll'gt·n~·hiti a sZl'nwdúk l'üjdalmút. iisz
szl'mkja a szt'•tdúlt l'(•szkPt. kisimitja a gyíi
r·iitt UJ'l'ot. mosoJ~·t \'aJ'úzsol a siJ·ú a.iakm. 
(•ll'tl't (•pít a r·onwk l'cll'tt. míg ú lassan 
t•m(•szti l'l magüt: az (•dt•s:tn~·ük úhlozatút. 

. -.o;z. 

( ·~ 11 .. 1 ... \..Jf,.l\ If .. \..1 )J()"J, 

..,\.,J))f.\.~~"· .~;~ ,.,(·z •. ;, .\.."J,()J .. ! 

\'illamossáJ(i cikkek, léJ(ó-htlllJ)ák 
dús \'álasztéka! Kossuth-u. 

.\ llll'gújuJ,·, Szt. Er·zs(•hpt-tt•mplommal szemllen 

h•g_johhan l'iiszl•rúr·út. l'Sl'llll'~t·ür·út 

PÁLD Y (PAMPUK) MIHÁL YNÁL 
uerezhet be. 

Pontos kiszolgálás l Szolid árak l 



•• Y Ö !'f fii ~ tt N l K ..\ 'l' O 1. l K l' N T ll It OS i T Ó • 
Négy freskó. 

:\;r. 1íllv1ín~·ok rniigül egyre szehhen kPzd 
máJ' kibontakozni a Hzent EJ·zsí•het-ternplom 
l'inom s;r.(•ps(•ge. BPrm a IÜI-!Y színek, •·emck 
diszek Jútszanak IIIÚJ', kinn pedig a s;r.(•p nap
sugar·as íísz lehetii\·é teszi, hogy Bogdüny Lajos 
kíímívesmester· is elv(•gezhessl' a kiilsíí rala
kon kiváló gonctossüggal if•{tnyított l'eladat<ít. 
Sokan szuszognak t'el a templom helsej(•ben 
az úllván~·okra, komol~' m·ak. éJ·dekllidü diú
kok. hogy lá.•.;s{tk. mit és hogyan nmízsol 
esodús eesétj(•vel a menn~·ezPtJ·e a l'iatalsúg 
(•let(•nek ez a melt.'gszívíí. nagy míív(•sze: 
:\lúr·llm Lajos. 

S aki lüt.ia kialakulni a meseszép képe
kl•t. a h1íjos (i~CJ.!J.Uc.k-.J(•zus al'l'ot. annak me
ll•g ll• sz a lel kl• s llll•g(•J'ti azt. hog~· Pg~· em
her·. eg,\· míiv(•sz itt a színekkel. az el·settl•l 
i müdkozi k. 

:\ szcnt(•ly l'ell•tti lliPnnyPzetJ•e a (j~·l·r·nw
kl'k Kil'Ítl~·a kompoziciú kl•J·iil. Diadalmenet 
l'Z: l'Sl'J'k(•szt>k. diúkok, hm·isnyüs sz(•kl•ly l'i(Jk 
'ülJaikon vist.ik a U,\'CJ'IIIl'kek KiJ·ülyút. a kis 
,J(>zust. ..\ menetben aztün l'g~·ütt haladnak. 
nemzeti színíí lobogúk alatt kis leúnyok. kis 
l'iúk. :\ felhííben angyalok repülnek s nézik 
t'iildi testv(•J't.'ikct s d1·úga kis l'•·ukat. Egy kis 
lcün~· alnuít n~·u.it a ,J(•zuska l'el(•, egy müsik 
szülc'íkosm·at enwl. lku·ún~·ka is lépdel kiiztiik 
s nem hiúnyoznak tl•J·m(•szptesen a :\lúJ·ton
k(•pek jellegzl'tl•ss{•gl'i sem : a nmdamk. 

..\ mü.;ik mPnnyl'Zl'tl'l' Szent Imre ke1·iil. 
Az (•gi KiJ·üJ~·rlli. :\lü•·ia Plt'itt téJ'dl•l. ki ka~·jai 

kiiziitt a kis .Jézust iill•li. Szl•nt lmn•. a dia
dalmas mag~·m· l'iatalemhl'l'. I'Plajünl.ia ~ag~·

asszonynak s kis Fiúnak a magyal' il'jakat. 
..\ ha1·nuulik f1·eskún a _lúnyok .i utnak 

szúhoz. Hzent :\hu·gitka. kil·úl~·leún~· az (•g 
holdog hazúj1ihúl ll•tl•kint a Wld•·e. Liliomol 
tm·t a kez(•hen s nyujtja Ic a lmin~·sl'l'l'glll'k. 
mint Jpgszebb s IL•gh1thi.;ahh vir·úgot ... 

.\ kúJ·us t'iilí• az ,·.,wklc't il',i(rsúgot I'Psti 
:\lúr·ton Lajos. Eg~·iitt {•rwkt•lrwk az ang,\·alnk
kal. lelkt>s swnt üllitattal az ang,\·alok. a ll'<l· 
n~·ok s t'iúk. I::rwkl•lht>trwk is. hisz maga a 
kis ,J(•zus dir·if,!lí.l. Az ,·; kl•zéhl•n mn a dir·if,!alú 
pálca s az l'mher· szinll' hallani \'l•li. hoJ.!~· 

espng\'l'· hongva szüllnak a dal ok . . . 
.\z l'mheJ' esak nézni SZl'l'l•tnt:• l'l'g!!t>lltll 

napestiJ.! . . . lll' f.!OIHlok mnnak. amik ki
ziikkentl•nek a szírwk hangulatúhúL S a gon
dok azt J•ikúcsolj<i.k a Hillinkht.•: Pll'of,!,\'ott li 
pénziink. A vür·os 1~1.111111 Jll'llf.!•is huzzújúr·uli.l-

sábúl 14.000 P-t kaptunk meg, mivel ezer P 
a keJ·ItésJ·c számltodott fel. Eleinte úgy volt, 
hogy a til.OOO pengőb(íl a csatornák is elké
szítlwWk, ma, éppen, hogy elég a pénz a 
kiilsií tatar·ozás1·a. A csatornakérdés, bármeny
nyir·e is füj, beláthatatlan id6kre tolódik el. 
Olyan munkák jöttek közbe, amit nem lehet 
elodlizni. A toronyteWn javítani kell a leme
zeket; ha nem tesszük, egy hónap mulva el
pusztul az újr·a vakolt fal. A toronyablakok ki 
akm·nak esni, meg kell csináltatnunk. A két 
rnunka 2illl0 P-be kerül, amit nekünk kell fedez
nünk. Be kell csináltatnunk a kitört ablakokat, 
ki kell javítanunk a korhadt ablakrámákat, meg 
kell legalább újítanunk az összes ajtókat. Kb. 
:woo pengií ! ! ! A szószék, az oltár, a kórus
J'ács, az olhlrkép megújítása. aranyozása 3500 
pengií. Hog~· nézne ki az új, finomszépségű 

templomhan a réf,!i •·ozzant, piszkos ócska
súg! ~incs mlis hátr·a, mint kéréssel, illetve 
k(•r·déssel for·dulni mindenkihez, akinek vala
mit is .ielent a Szent Erzsébet-templom, hogy 
mamdllat-e félbe a szép munka. vagy pedig 
ef.!~· utolsú lildozat-hullámmal átmegyünk ezen 
az utolsú. de fenyegeti) akadályon s igazán 
naf.!~·Jelkűek leszünk az Istens az ő temploma 
i1·ánt. 

Valahogy érezziik. hogy az Isten nem 
hag~· magunkm! Annyi akadály merül fel, de 
azutün mindcn oJ~·an blimulatos szépen rendbe 
.iiin. A mu ltkm·iban fehé•· cement kellett a 
eeml•ntlapoknoz. Kerestlik a t'élországban . 
nem volt. Akkor elment cg~· kér·és az Ege•·
csl•hi Por·tlandcementg~·úr·hoz s nyomban. so
r·onki\·iil kiutaltük s néhliny napon belül meg 
is (•r·kpzett. Oktúbm· l H-án reggel rlidiibben
tii nk. h of.!~· mil.ren veszedelmesen fogy a 
p(•nziink s llll'nnyi kellene még s még aznap 
déll'Iiitt 71111 peng«'ít kaptunk üyöngyösröl, 
Konuí.rornhúl. :\liskolcrúl. Szalay József úr. 
akit !.!Yiing~·üsi pénziig~·iiri Wbiztos korából 
ismt>r·ii nk. g~·(íjtiíívet ké1·t Komáromba, me rt 
,·;ott is akar a Szent Erzs(>bet-templonll'a gyű,i
tl'ni. llaliisz (iúhor· t'rr'. pénziif,!~·iíri Wszemlész. 
magút•'ll. lelkl's suf.!allatúm .t21 P-t gyííjtött a 
ll'lll(llomm. Páld~· ~lih<i.J~· VII. és Bogdlin~· Tibor 
\'1.-os J,!imn. ú.i sl•krcstyecsenglit vettek tao P. 

Í!.!~· lesz most is. Kérés. új kér·és nélkül 
is mt.•gll•sz. Uf.!~'l' Testv(•r·l•im '! Akik szerették 
kopottsüf,!úlmn. mt.•nnyire szer·etik hát meg
lljulva ezt az ann~·i kedves emlékriil mesélii 
templomot. 

( :\ tPmplom nwgüldüsüt nov. kiizpp(•n teJ·
vezzük. Pontos idt'ipontot u szúszékr·iil közlünk.} 



• 
Katolikos Diákotthonok 

Mozgalma. 
Október· 1:?-én J::r·st•kfúpásztorunk sz(•k

városába hívta Ü!-lsze a Katolikus Ililikottho
nok érdekében létesitett egyluizmcg~·pi hízott
ság tagjait. Yái'Osunkhól is lll'. :\lakr·ün~·i 

Gyula polgür·mestern•l az (•Jen sokan vettt•k 
részt ezen az eg~'l'Zl'I'ÍÍ. lt•lkesitii g,riíl(•st•n. 

.A Katolikus lliúkotthonok (•r·dek(•bL•n Jt>
tesített het~·i bizottsúg tag.iai : J>r·. Cscngíí 
Nándor taniig~·i Wtanüesos. Ho(•r :\liklúl'l. Ka
tona Sándor. Hcsztel'l~zey Aladür. Szabú U,nrla. 
Reisz János. Dudás El'llö. Simtik Endi'L' lll'ak 
okt. 22-én lelkes hangulatú gyüll•s kt•retéhL•n 
beszélték meg a tennivalókat. \"ái'Osunk kiiz
életének ezen értt>kei ürömmel a.iúnlottük rl'l 
hatékony szolgálatukat s ig~· minden r·L•m(•ny 
meg van arra. hogy munkülkodásuk n~·omün 
igen szép eredmén~·t ér·ünk cl ezen or·szügos 
katolikus mozgalom érdckt'ben. 

Az október l i-iki templomi gyíi.it(•s. amit 
lelkes. áldozatkész s katolikus iigyt•kben min
dig segítségiinkre len·; úr·inlik fol~·tattak Ic. 
1:320 P-t eredményezt>tt a Szent Bertalan
templomban. A templomi gyíijt(•sL'Il kívül is·· 
mét kell azonban tár·sadalmi g~-üjt(•slll'z fo
lyamodnunk. ezt írja cW a t'elslihiJ r·t•rHlelkL'
zés és ezt kívánja az L'lismer·tL•n léUontossüg-ú 
országos mozgalom sikt•rc. A küzeljiiviihl'n 
tehát ismt>t megkeressük a kutolikus híw
ket. Igénybe szer·etnénk venni üldozatk(•sz 
jóindulatukat 

.A diákotthonok (•rdekébcn naf.!~·obhsza

bású matinét is rendezünk, l'liir·chí.thatúlaf.! 
november közepén. Ennl'k hiztos id•"ipontja a 
Szent Erzébet-templum javítüsi munkülatainak 
befejezésétc:il függ . ...\ j.!azdag müsor·ír matin(·r·a 
szeretnénk mef,!hivni I>r·. Czapik <i~·ula J::r·sek 
Crunkat is. aki ter·viink szt•r·int l'g-~·hen (i~·iin
gyös városát is mef,!láto:,!atnú :-:. llll'gúhlanü. a 
megújított SzL•nt Erzs(•hpt-tL•mplomot is. 

A r·észlt•tL•s (•s pontos id«ipontr·úl (•s mli
sonól u szús:t.l•khúl. a hPI~·i sajtún kl'l'l'st.tiil. 
valamint l'alragaszokkal (•r·tl•sit.iiik a llíwkl•t. 
Egyesületeinket kér·jiik. hug-~· r·l·ndpz(•spikkl'l 
kapcsolatban el ne feledkezzt•nck a Katolikus 
Diákotthonokrúl. siit t·g~· l'hiadúst kinwndut
tan erre a célr·a szcntl•ijl'm•k. hogy az an~·agi 
hozzájárulás ig~· is hiztosit\·a ll•gyen. 

.A templomi gyüjtl•s hl'l't.•jeztt'·n·l a llll'J.!
indult társadalmi gyíi,jtést JH'(•post-pll•hüno
sunk 400 P-s adományával nyitotta na•g. 

NO\'E\IBER HÖN.\PHA. 

.';z,•nl Ht•l'lalau plt'fuinia. 
1-t'•n. lll•Hií. :\lindszentl•k iinrwpl'. 1>. u . 

fél :~-kor· vcespr·nyl'. ma.id g~·úszzsolozsrna utün 
induhis a tt.>ml'Wlw. A tl'mctiíkúpolna eliitt 
üjtatossüg. ma.id a hlisiik sírjünúl gyüsziin
nt-pséf.!. :\ kiir·nwnl't czutün u.ihúl a Szl•nt 
Bertalan tl'mlomha llll'g~·. ahol Libt•r·a lesz. 
Estt• i-S-ig IHH'angozüs. -:!-ún. kt•dden halot
tak napja. S ,·,mkor· szentmisP az iisszes el
lmn~·tak(•rt. A tl'mehik:ípolnúhan r·l•ggel i-kor· 
g,niszmise.· - ;-,-(•n. pl'rltPkPn Szt•nt lmr·e hPr'l'Pf.! 
iinrwpl'. Elsú p(•ntl'k. :\ :\lenhüz kúpolmi,j:i.han 
L'g(•sz nap szL•nts(•gimú<hi.s. EWúi d(•Jutün 
g~·úntatüs a tPrnplornhan. B ,·11·akor· szentmisc 
Hanisz lmr(•(•r·t a ,·ür·os IHif.!~- .iútevlij(•(•r·t. -
i-(•n. Plsíi vas:il'llap. l l. u. az Oltür·ef.!~·Jpt imúdúsi 
úrájüt tar·t.ia. l !l-(• n. Swnt ErzsNJl't napjún. a 
llll'f.!írjult Szt. Er·zs(•hl't-tl'mplom híresímapja. !l 
úmkor· iinrwpi szentmisl' (•s pr·l'dikúl'iú. ki.ir·mt•
rwt (A tl'mplom nwgúldüsút novemhl'l' 1-t-r·t• 
ter·\·ezziik. Ez alkalonu·a Fúpüsztonmkat is szc
n•tn(•nk \'úr·ostmkha hívni.) 

Adn•nt l'lsli ,·asúr·rutpja t•z (•vben no-
\'t•mher :!S-ár·a esik. ~m·t•mhpr· :?!1-(•n Pisli 
r· o r· ú ll'. 
,..,'z,•nl Ht·rtulau pidHínia uuyakiiuy,.; ltírf'i: 

1-:llllluylu/.': :\IL•r·kl•r·ka TL•rt'•z iS t'•ws . 
Kt•r·t(•sz B(•Ja ti:~ t'·ves. (itHia ,Jünos -tti (•ws. 
Bogdün~· Katalin :! lwtt•s, Bar·dú<·zy .\ntal ill 
(•ws. Szlivka Andor· i"1!l (•n•s. Taos Amülia S-1 
(•ves. :\ledn•l·zl.i.i .litnos !l:l (•n•s. 

1/rízussriyol kütöttf'k: lialisz ,Júzst•f (•s 
.Juhász .Juliünna .• Juh:ísz Fl•r·en<· (•s ~agyi'P.iii 
Hozúlia. Bodnür· lst\'itn {•s Holt•<· Anna. l luhos 
.Júzsl'l' (•s \'t•r·nyik .Juli:i.nna. Balasa lstv:i.n (•s 
Far·kas :\lan!it. Kiss S:indor· t'•s \lolnür· Ilona. 
.Juhúsz lst\'Ün t'•s llin•s Katalin. ~agy .J:inus 
(•s Bl•rwi Ar·anka ~l:i.r·ia. T:ímyik Lajos {•s 

llor·,·üth :\lar·git. Szilüg~·i l:inos (•s Kar·dos 
Ilona. 

Ll'f.!.iohh mirllis(•f.!ÍÍ llr'Íit. 
IL•gnag~·ohh Vli.la ... zt(•klmn. 

IL•golesúhh szabott ür·akon 

Szlobodától 



Ft• l't'llf'I'Ptuli piNHí ui a. 
November 1. Hétféí. Min<lenszentek ün

nepe. D. u. :1 úr·akor· ünnepélyes Vesperás, 
utána n temetiibe indulunk. Visszatérve ün
nepélyes libera uz elhun:vtakér·t. Este 7-H 
émiig harangszc>. mely alatt kiizüs imaóra. 
~ovemhl'l' :!-án. Kedd. Halottuk napja. A 
szcntmis(>k il-kor· kezdiídnck. H brakor iinne
p(•Jyes szentmise a nwghaltakért. Nov. 7 -én, Va
súrnap. Rt.•ggel li úr·akor· a Uúzsafíizértársulat 
énekes miséje. n. u. litánia végeztével havi 
sor·solús. Novemher 21-én. Vasárnap. Reggel 
li éu·akor a lll-ik Rend flnekes szentmiséje. 
l). u. litánia végPztével havi gyiilés. Novem
her :!I·Hin. Adwnt elsií vasárnap,ia. November· 
2B-én. Hétfii. Heggel li úrakor elsií hajnali 
szentmise. 

Ft•rem·rt'lldi plt'bríuia auyukönyl'i. hírei: 
1/ríza.o;.wí[JUI kötötlek: Kosztya László és 

Fehér Ilona. Gyenge Sándor· és Kovács Te
rézia. Varga Miklús és Benga !\lar·git. 

Ell11111,11lak: Fehér· .Józsefné sz. Landor 
Anna Hil éves. Sa~·pr· ( iyiir·g~·n(> sz. Tamasi 
Ré1za H4 éves. Kir·ály ,József 71 éves. Pataki 
Andrásné sz. ~agy !\lár·ia 44 én•s. Szarvas 
.Jánosné sz. Balogh Katalin H'i éves, Ocsai 
.János ilH éves. 

~liniszter·i rendcletr·e síl'Ok kivilágítása 
ez l'\'hen is tilos! 
(iyijli!J!J(j,o;pih;pijki lt•mplumfmu: 

~ovembcr· t. ~linch~zt•ntPk iinrwp(•n. d. c. 
!l úrako;· szcnthesz(•d. nag~·mise. l). u. fél 
a-kor· litünia. uhina kiir'llll'nl't. ~uvemlu.•r 2. 
Halottak napja. Rl'ggel i i>s t'(•l S éu·akor 
iinncpél~·es lihpr·ús szt>ntmisP valamennyi 
nwgholtért. ~owmht•r 2S. Adn•nt l'lsií vasár
napja. Advent hétkiiznapjain minden r·eggel 
ff-l li-kor Horüté misék lt•sznek. 

Mindazon jó ismerósöknek, akik drága jó 
férjem elhúnyta alkalmából részvétnyilvánítá
sukkal felkerestek, ezúton mondok hálás kö
szönetet. 

Özv. SZLIVKA ANDORNÉ. 

ClPOlT 
Bodroginé cipökereskedésében 
vásárolja. Gyöngyös, Kossuth-u. 

Kunsay Béla 
mézeskalát•sos 
és \·las z~)' l' rt)· u kész i W 
(i yiin~yiis, Zita kinilnlt!·Ult'll ti. 

. ' 

Dr. Czapik Gyula ~:rsekfőpásztorunkat 
választották meg a Magyar Katolikus Akció 
országos ügyvezetil elnökévé. A választás 
az idei Katolikus Nagygyíílés alkalmával 
történt. melynek iilésein ~:rsek Urunk 
nagyszeríí beszédei hangzottak el. A Katoli
kus Nagygyíílés második nyilvános ü1ésén 
beszélt Dr.Szabél Gyula alispánunk is .. lgazságot 
az Egyház munkájának" eimmel, nagy hatást 
keltve. 

Emerlcana. Minden hónap második kedd
.ién van az Emericana gyöngyösi csoportjának 
összejilvetell'. Október 12.-én Barkóczy Sán
dor prépost, Budapest-zuglói plebános értékes 
előadását hallottuk. Novemher !l-én Tóth ,Jó
zsef dr. egri jogakadémiai s. E'gyetemi magán
tanárt sikl'riilt eliiartóul megnyern ünk. Előadá
sára kiilön is felhivjuk városunk intelligenci
á.iának figyelmét. (Kívánatos ll'nne. hogy a 
fér·fiak is olyan érdeklődést tanusitanának 
mint a hölgyek!) 

Dr. Cserba Réla, aki a Szent Bertalan 
eg~·Mzkilzségnek volt évek hosszú során át 
nagyon tevékeny alclniike. tudvalevő. hogy 
a g~·iingyilsi járáshírélSÜJ:{ élériíl néhán~· évvel 
ezeléítt Sepsiszentg~·iirgyre került. Wrvény
szf>ki elniiknek. Most iircimmel értesültünk, 
hog~· llr. ('serha Béla kiizelehb került hoz
zánk. amenn~·ihen az egri törvényszék elnöke 
lett. 

SzeJ{ényJ(ondozó nö\·érek. Városunk 
társadalma alig vesz tudomást arról. hogy a 
szegén~·gondoz6 niívérek igen mostoha vi
szonyok kiiziltt milyen áldásos tevékenységet 
fejtenek ki nálunk. Hálátlan. nehéz munkáju
kat csendben. szerén~·en végzik. Vachott-ut
eai otthonukban most szl'mi·l~·i vültozás történt. 
Siú .\lhina \Túr·ia eddigi l'iíniiknií a rendi elől
.iür·úság inti•zkedi>se küvetkeztében Csongrádra 
kerii It. .\z új Wnöknií, aki Mohácsról jött. 
( i~·iíri \!ária Grátia lett. 

Karitász. l\lindig kl'dves. hangulatos tár
sadalmi l'Sl'mén~· szokott lenni a Karitász 
iisszt.•jii\'ett•le minden hónap músodik vasár
napján. Kiiliiniisen is az volt az október 111.-i 
Kar·itúsz-tea. mikor Fazekas ,Jé,zsl'f közkE'd
\'Plt (•s (•r·tékes személ~·ét sikt.•rült l'lőadóul 

nwgn~·erniink. 



8 G 'Y Ö ~r. Y'A. f-i.l K .l 1' O J, l K 1' H 1'1' n t\ H Í 'l' t\ 

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
•: .. l. Akár Öntíil, akár mástúl szh·esl'n foga

dunk minden hozzászólást, (•szrevÍ'tl'lt, kritikút, ha 
jú szúndékü. Eg:yluízktizségünket naj!~' esalúdnak tl'
kintjiik, melybt>n minden tagnak szava van és a Tu
dúsító minden tagnak szút enj!ed. Cikkeket nag~·on 
szín•sen fogadunk s lt>közlünk, csak riividl'k leg~·enek 
l>s mindn~·ájunkat t:•rdl•kW g~·iingyiisi kntolikus üg~·ek
rt'il legyl'n ht>nnük sui .. \ hirl'k rm·atából sok hir hi
án~·zik. tessí•k ht>kiildeni. hog~· sokak rnunkúlkodúsá
val a megnag~·obbodott Tudósító tl'ljl•s ll•gyl'n. A hí
reket elí•g röviden beküldeni. a szerkesztús(•g majd 
útsziiwgezi. 

f'N. '!'(. A temetüre vonatkozó rí•gi panaszuk. 
tudtunkkal megsziintt>k. :\tostanában nem hallottuk. 
hog~· kegyl•letsl'rtú kezek vi1·úgokat tí•ptek volna IP ll 
sirokrút ~emcsak az üj temetőliri ellenlii'Zésnek van 
Phhcn része. hanem talán suhancaink is finomodnak. 
vagy legalább is gomlot' szülük \'isl'lzatllrtják íikt•t 
a kártétl•ltiil. Halottak napjún nyugodtan rendiwhoz
hatja t>s fcldíszitheti a szi\'1:-•hez nútt sii'Okat. De lll' 
csak egyszer egy é\·hen hozza iiket J·emlbl', halll'lll 
egész í•vben tartsa kegyeletes I'endbeu. ~e fl•ledkez
zí•k el engesztt>lii szentrnisí•ket is nwndatni halottai
ért. meJ~·eknek nem ok,·etlenül novemhl'I'hl'n kl•ll 
lennitik. hanem az év btírml•ly rí•sz(•hl'll. A temetlihi
zottságnak egyí•hk(•nt tern>i ,·annak a temetiik I'l'JHil•
zl'sérúl. 

H. l. :'\l• luíborodjí•k fel. mindig voltak rendl'l
lenek. akik elkí•twe járnak a szentmisí•krl'. Igaza van. 
hog~· a kí•sún jiiúik nem ismerik u szentmi,;e áldozat 
l>rtí•k(•t. :\tajd csak eloszlik a vallási tudatlanság l's 
lassan megszünik a lelki fegyelmezetll•ns(•g is: akkor 
a beharangszó, ,·ag~·is a szentmise kt•zdt>te l'liitt leg
alább kí•t perecel mindenki a templomhan lesz (•s Pgy 
kí•sün í•rkezli sem zavarja a tiibbiek úhitat;H. 

1• •• J. Ami azta panaszt illeti. hog~· fiatalok fol!
lalják l'l a padokat (•s iiregek állni kl'nytt•lenek. azt 
ll tanácsot adjuk : aki legalább kí•t pert'eel a kezdet 
előtt megí•rkezik a templomba. az eg~· Sl' szorul ki a 
pad ból. 

H. D. ~zemt:•lyesl'n heszt"•liink majd tervt:•rlil. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS. Kossuth-u. 15 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

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

kiill!ll'-, fJfljJÍI'-. 
Z Pm)-,;.., dí8ZIIÚÍ kt'1'1'.'i/rt•(U8 

Gyijugyös, Ko.-;,-;uflt-ll. :1. Tl'/l'fon: ·/.i;i. 

.liA/l.V/TZ HA.YU.'.'ZE'/UiY..Íil lt·mkata. 

1•. 1.. liuni~z tí•r. Azt kí•rtli ün. hog~· a ,·t'uoH. 
mint keg~·ür. kiih•ll'tH' a ~zen t Erzsí•lwt-tPmplomot ft•nn
tartuni. illl'h'l' n•tullwhozni. EzzPI kupl'l'oluthan idí·zziik 
liyiingyiis nwgyPi vár·os Szahúlyn•ndt•IPtt"-1 a vitro~ 
kPgylÍI'i-jogviszon~· szahál~·ozúl'la túrgyúhan. mPiy ~zu
bályrl'ndelet ma gyakOI'lathan van. .\ ~zahúl~-retult•
let száma 3:ifl ad OUI~.I\'. kg~·. ki. 1!1:11. 

Ennek lll. fejt•zete Kegyúri kiitelt•zt•tlsí•gPk. 
Dologi Terhek i. ~ igy szúl : .\ várostl•r hl' lik: l. ,\ 
feiHÖ\'Iirosi plehániúh11z turtozú l"Zl'llt Bemlun. Szent 
Orbán, Hz .. nl l·:rzsl-b .. l·tt•mplnmok. a kálvúria 
kápolna (•s a pusztahl•nt'i kápolna fennturhbúnak kii
telezt>tiHí•ge sth .... 

Ezen sziin•g alapjún nwg;illupithutjuk, ho)!y a 
Szent Erzsí•twt-tt•mplom lenntartásúnak kiitPil'ZPttsi•gp 
a várost. mint kl•gyurat tl'rlwli. 

:'W. II.•DÍ' :\z llZ iigyesbeszí•tiÜ idt•gPII llS:-ZOIIY m•m 
katolikus kiinyvt•kl•t {u·ul i·s a nála h•vli ugynt'\"l'Zl'tt 
evangí•lium rwm eg~·luili .iúv;íhag~·ú"~ul l'lhítotl, hitP
les Szentii'ÚS, nem Kri~ztus !'runk tl'ljP~ l'\'ltngí•liuma: 
hallelll nllameJ~· I'Zl'kta kiudá~a. ,·agy az .\n go l B i h
lia-Társulutí•. :\lindenkitlil. uki mllit~o~ szilwzt'lii kiin~·
wket ukar húzrúl-húzJ·a eladni. tessí•k kí•rni a kí•t 
g"ytingyiisi plehúniu valamelyikí•nl'k iguztlh"•len•li·t vag"~· 
i•ppen a.ilinlúsút. Aki l'Zt fPimutatni nPm tud.ia. unnnk 
tl'ssí•k ajtút mutatni. ,\z iigyl'~heszí•diin•l is l'Zt kt•IIPtl 
voltut tennit•. Pül'piikihPil f(•lre \'l'ZPtett ní•hán~· t•m
hert. aki szl•ntirásnak \"ette I'Zavait Í'~' kiinyvl>t .. \z 
t•g~·házi jóvúhag~·ással t~llútott. hitt•h•l' PvtCflgí•liumot 
katolikus kiinyvkereskl•dl>sht>n te~l'í•k nwgn•nni. 

llanlsz-tt"rl .~rdt'kUidii. ~P júrassn tovúhh 
is azt a lihNúlis u.i:"ts;'tgot. anwlyik Plhallgatta. hog"y 
a Yorki (•rsek. aki l'ltllliní•kat :\loszküthanmeg'útogatta. 
nem kutolikus pap. ,Júrnsl'tlll katolikus hudaJwsti na· 
pilupot. ukkor nem martul ahhan ll tl'\"l'~' l'elfog-ú~hun, 

hogy katolikus pupok a viirtisiikkel han'ttkoznak. lia 
a :'\pmzl•ti l'jsúgot. ntgy az t'j ~l·rnzedí•ket júratnú. 
ukkor tudnú, hog~· a Yorki í·r~l·k unglikún valhisli, 
ntgyis a katolikus Eg~·hüztúl Í'VI'Zázadok ,·,tu l'II'Zakadt 
relekezet ftipapja . .\ hibl•rális lapok akuratlanul, vug~· 
talún Í'JWll akarm tudutlansághlln hug~·jitk ilyen kí•r· 
dl•sekben olmsúikut. 

TÓTH BÉLA 
V&!Skereskedése. Kossuth-utca. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 

~1ieliítt hí1tor·t \':is:ir·ol. kel'l'SSl' l't>l ~azda~on 
l't>lszerelt r·aktümmat! Tl'lllt.>tkt.•z(•si viiilalatom 

mindt.>n ÍJ.!(·n~·t kit.>I(•J,!ít 

S~nóllng László 
asztalos-~nester butorraklára és 
te~netkezésl ~·állalata. Ko.-"utlr-u. :!:!. I'Z. 

..\hluktt .l;"tnos i•.- h•n•nt· kiilly\'nyunHiúj;"trutk 
uyumtatítsa. ( iyiill!.!yiil" . 

Fl'lt•lti~ kiatlú: \lono,..lory .\tlo!'JÚII. 


	HU_b1_FM3-8326_00854_2R
	HU_b1_FM3-8326_00855_1L
	HU_b1_FM3-8326_00855_2R
	HU_b1_FM3-8326_00856_1L
	HU_b1_FM3-8326_00856_2R
	HU_b1_FM3-8326_00857_1L
	HU_b1_FM3-8326_00857_2R
	HU_b1_FM3-8326_00858_1L

