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KATOLI KUS+TUDOSITO 
x v l. é\' r o l y 8 m. 1. s 'l Ú lll. 

Hl-l-t január hó. 
!\legjclenik mindcn hónaphan. 

FelelőR szerkt>sztii: 
~~o~·osTOHY AI>OHJ.\N 

!W(•poMt, plehános. 

Előfizetési ára egész évre: 
a·- pengő. 

Egyes szám ára: 30 fillér. 

SZIKLA. 
Ilu úgy akarnünk kl'zdPni ezt az ír·ást. 

most Tudúsítónk új ~·\'l'olyamúnak elejt'•n. rnint 
ahog~· iJ~·enk<H' általúban kez<l!'idni szoktak a 
cikkek. akkor· eJ()szür· is egy ki<"sit Plnwren
genénk. hogy megint elmult egy (•v. Elmult. 
ml'gpedig milycn gyOI'san ... Azutün hivatkoz
nánk arra, hogy vt>szesek HZ id(ík. viszont 
kifejeznénk bizalmunkat a mag~·ar· holnap 
irimt ... .Most azonban. mikor· hits7.t'1lag a szt+ 
húzt'l és rombolú eríík ur·alrminak hlt>jc van. 
amikor minden inkább a rsüggt•tlést. a tes
pt>dl>st. a lemondél. tun~·a Pg~·kedvlíségl't van 
hivatva szolgálni, mi nem akarunk ('Sii:.rgedni. 
nem akarunk kételkedni. búsúlni. vag~· szo
morkodni, hanem alkotni. tt•nni. (•píteni! Sig~·. 
legyt•n bár· a világ son;a ml>g olyan siitét is. 
híniesse Mr r·ádiónk nap-nap utün a J(•gi w
szél~·t. súgják bár· rtilünkbc a csüg~.:"edíík vag~· 
jólértesültek az ciszomoribis han:.rjait. mi tud
juk azt. hogy sziklán ~illunk. amikor· kuto
likus hittel és szívvel HZ lsten uralmánHk ren
dlthett'tlensl>gét t'"' mindt•n cmht·r·i tcr·wk (•s 
elhatározcis fl'IPtti dtinW szavút hir·dt•t.iük. 

:\z t•lmult 1!1-l:t t'•vr·tíl azt júsolta a h•tiint 
kor·ok egyiként•k lútnoka. hogy l'hhcn az (•v
hen .iajt kiált majd uz egész világ. Igaz. hogy 
amikor· odavesztek ap<iink és fiaink a rchér· 
halál ur·Mzágúbun. amikor· a sátán hatulma Jút
szott er·iíscbtmek a nmg~·ar· fl'gyn•r·ek relt•tt, 
amikor· nwgszii nt a rr·ont ott a l Ion me ll ett. 
ukkor· a kiinn~·pk zliporlit hullatta ~lagyaror
szág ... Dc a gyászba tántorodott n(•p leWr·iiltt• 
kiinnyt•it. kisir·tu maglit (•s íita ülJ (•s ma (•l (•s 

ma m{>g- jobban hisz a szebb világban, az igHz
súg. a jog, a diadalmas elvek s így az lsten 
PIJ.!ondolásainak uralmában, mint valaha. 

..\ népek és államok sorsa nemcsak a 
csatamezőn, ml>g kevésbbé a tárgyaló aszta
lok mellett. ördögi tervek és fondorlatok kö
ziitt dili el. hanem a templomokban! Azon 
múlik eg~· ország jövője, hogy miképen állt 
helyt hadserege s miképen imádkozik otthon a 
haza. - Gyöngyös kis hely Nagymagyaror
szágban. de bárki taposta is köveit hosszú és 
véres Wrténelmében, itt eleven erő és le nem 
kist•bblthető hatalom volt az Istenbe vetett 
vallásosság s ennek hagyománya. szokása. Ez 
a vallásosság nem csak szokás, mert akkor 
gépies. lélektelen ismétlés lenne csak. Itt a 
vallúl"osság nem emlék. nem megbecsült régi 
kiintüs. hanem mindig fiatal, élő valóság. Ha 
itt háborús csüggedés. meghasonlás, tépelődés 
lenne. Hkkor nem épült vola újjá 1943-ban 
lstennek sokáig elhanyagolt háza. az lspita ... 

:\z újév ránkvirradt ... Nem tudunk még 
r·úla st>mmit st• mondani! Csak vágyakat s 
kininsúgokat ter·jesztünk eléje. vágyakat. ál
mokat. miket széttt'>p talán a holnap ... Hiszünk 
azonhan szpnt vallásunk elpuszttthatatlansá
;.:áhan. a krisztusi elvek gyözelmében. a pápa
súl-! I'Pnnségéhen t>s magasztos hivatásában és 
hahilig szcretett hazánk jövőjében. Ezt a hi
tt•t \'asárnapról-vasárnaprH zsúfolt templomok
kal. a gyt'lntatószékek s áldoztatórácsok kö
r·iir·iili réiPimt•tt•s tümegekkel akarjuk s fog
.iuk hiwn~·itani! /J. L. 
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60.000 pengő. 
Ennyibe került eddig - hozzávetőlege

sen a Szent Erzsébet-templom. A rengeteg 
pénz. mert még manapság is elég sok ez az 
összeg, mind bele van már épftve a templom ba. 
Meg is látszik rajta! A templom kivül-belül 
megújitva, belül mesés képeivel fel~kesitve. 

már készen áll. Sajnos. környékének parko
sitása most már csak tavasszal történhet meg. 
A karácsonyi vakáció után a diákmisék a 
gimnazisták, a mezögazdasági középiskolások 
és fiupolgáristák részére már ismét a Szent 
Erzsébet-templomban lesznek. Ezzel diák
templomunk, most már hivatásának szolgála
tában fog állni. Padok egyelőre nem les:r.nek! 
nem lesznek mégpedig azért, mert újabb 
12.000 pengöt venne igénybe, mely összeget 
máról holnapra előkeresnünk a derék gyön
gyöslek erszényéből mégsem lehet. Egy per
cig sem kételkedünk azonban abban, hogy 
mire eljön a tavasz, akkorra meglesznek a 
padok is. Most, amikor a templomot takarf
tottuk, újabb, kellemes meglepetésben volt 
részünk. Próbálgattuk az orgonát, hát akkor 
tünt ki, hogy nagyon megviselte a templom
tatarozás. Bármennyire óvtuk. védtük, takar
gattuk szönyeggel. papírral, a sok· l'ok törme
lék, por. ami ilyenkor elkerülhetetlen. bizony 
teljesen átjárta. Megszólalni azért megszólal. 
de nagyon panaszos a hangja. Az orgona
szakértök megvi1.sgálták és azt mondották, hogy 
darabonként szét kell szedni. kitisztogatni és 
újra hangolni. Megnyugtattak, hogy ezer pen
gös munka lesz. 

Zenekedvelök számára kedvező alkalom. 
hogy az egyházi muzsika érdekében áldoza
tot hozzanak ! Nem baj az se. ha valaki nem 
érti a zenét, az áldozata, ami alatt ismét csak 
pénzt kell értenünk. naJzyon (>rtékes és gya
korlati lesz. 

Legjobb min6ségü árút. 

legnagyobb választékban. 

legolcsóbb szabott árakon 

Szlobodától 
, , 

Jf~~J)J()''J'' 

, , 
VI< ~z.J·~~ .~ .. J~() l ... ! 

VIllamossági cikkek, légó-lámpl\k 
dús választéka! Kossuth-u. 

A kiilsii ajtók is késziilnek. Krak6czky 
,J{)zsef. hír·es asztalosnwl'tl'J"iink munkája. Le
het. hogy most mikor e sorok napvilágot hít
nak. akkor•·a mür a templomon is vannak. 

Az adományok t•gyrt' (•rkt'znl'k. S ez 
nagyon sok ürUmmel és megn~·ugvlíssal Wlt 
Pl minket. Bizon~· nag~·on kell a pénz. az 
tudja ezt. aki manapság (•pítkez(•sbt' mer 
fogni. Súl~·os ezrek várnak mé~-t kifizet(;sre, 
pénzlink azonban pillanatn~vilag m~íl' n in cs. 
(Az érkezií adonuín~·ok már a r(•sek hetümé
sére szolgálnak.) A napokhan ('g~· tisztt•letre
méltó házaspár 2.11110 pengiít adott azzal a 
céllal, hogy Jézus Szive szobrot csináltassunk 
a Szent Erzsébt•t-templomba. 

A szobrot ~lárton Lajos l"estiímiívéi'Z 
tervezi és (í fogja kiviteleztetoL 

Újabb adományok. Nagy Lászlún(• g~·íij
töívén 47. Csapú Gyula to. Hangosi Ferencn(• 
to. Fazekas ,Jolitn g~·ííjtése eliíbb :íO, majd 
21. Hegedüs .János :ill, Damhncher .József (is
mételten) to, Borhy Imréné to. Decsy .Józsefn(• 
20. Balázs Piri Lajos ilO. Tóth László orvos
tanhallgató (Kolozsvár) lll, Csépány GyUrg~· 
2U, Tresó István gimn. tanul() által BO. Dr. 
Vereb I...njos ( ismételten) 1011. Bágyi lstninné 
10. Harman András :w. :\lezögazdasági ~ép
iskola JI. leányosztál)·a ~li, Vincze ,Jc'Jzser 10. 
A Szent Erzsébet-templom új villany l'alikaros 
gyert~·áinak kiiltség(•t ( darahja 44 P) a l"elsií
városi plébánia papsága és a ferences Ház
főnök fedezik. Az iiröklámpát !\leliclwr Gl>
záné ajándékozza. Nyéky Károlyné :!11. < iyün
gyösi Máv. tisztviseliík és alkalmazottak liti P. 
özv. Kalivoda .Jánosné 2il. !\lolmír Hündomé 
25, üzv. Varb6cz Gusztávné ~:í. Takács Ist
vánné 10. Király Ottó IV. gimn. t. to, :\lcr(•
nyi Gábor l. gimn. t. :!. Kósa .János VIII. gimn. 
t. lll. Lipeczky Sára VIli. gimn. t. lll. Perjés~· 
Lál'zJ(, to. Bt•ncsik I..úszlú IV. J!irnn. t. to. 
:'\agy Kovües .llinos 111. Bodú 1\l'll'ml'nn(• tn. 
Kis-Bl•nPdck .\JadÜJ' (ismHPltenl lll. PüJ·v~· 

Tivadar l. gim11. t. :!. Szala~· .Júzsl'l. l. gimn. t. 
:!. :'liag~· ,Júzsl'l" ;-,u pcng··i. (.\z adomim~·ok 
l'elsm·olás~ít roJ~·tatni l" o g-j ll k. - I..t•gkiizelt•hh 
részletezzii k Fazl•kas .Jolán g-~·ííjtiíivét.) 

ClPÖlT 
Bodroginé cipőkereskedésében 
vásárolja. Gyöngyös, Kossuth-u. 



Jelentés 
a Katolikus Diákotthon 

mozgalomról. 
Ez év tavaszán hangzott el Mag~·aror·

szág Hcrccgpr·ímá!iának ajkárú l a jelszó: .. Ott
hont az il'júságnak"! 1::s c két sz(; !iZár·nvra 
kéJt, a magyar szívck megértették, hogy csak 
úgy várhatnak kr·isztusi ker·esztény jiivíít, ha 
felnií egy új nemzedék, mely már az iskolák 
padjai küzött magába issza a katolikus gon
dolatot. a diadalmas világnézetet. De ennek 
az il'júslignak sok-sok ottlu n kell. ahol gon
dos kezek építik lelkébt•n a holnap magyar· 
katolikus l"ér·riát. -'ti magyar·ok nagyon ken~
scn vag~·unk. 1::s még mindíg sok 1\iizüttiink 
a k()zümbiis, a lagymatag. Nem szahad tehát 
egy tehets(•gnck, a jiivií egyetlen igél'l~h~nek 
scm elvesznic. Ezt (•rtette mt•g Uyiingyiis \"Ú

rosának mindig áldozatkész (•s nagylelkíi kii
z()nségc is. amikor ol~· szh·est•n áldozta pen
giíit erre a nemes célra. 

Az adakozó személyek és vállalatok név
sorát itt kHzüljük: dr·. Vpr·eb Lajos :-lOU . ..\nd
ráss~· és Viczena :.!1111. Tóth .Júzsel" too. TIJth 
,József :wo. Gajdúczk~· l>czsíí t:-lll. ..Imr·e"
hún~·a 11111, Katona Sándor· :.!1111. Túth B(• la :.!1111, 
Szabó Uyula :!011, vitéz Oláh ,János :!O ... :\látm"
garage :w. Gr·éczi Imr·e :!O, Sági ,Júzsef 111. 
Nemzeti Hitelintézet H.-T. :!Oli. G~·üngyö::-i 

lpar·osok és liazdák Hitt•lszövetkezete toll, 
Eg~·házmegyei Takar·ékpénztár· :wu. (i~·üng~·(is
Visonta Sz(• n bánya H.-T. :wu és ;-)o. ü~·ün
gyös-Sárhegyi Kübánya K. F. T. :!011. üyiín
gyösvidéki liiizmalom It-T. :wo. Industr·ia 
SzöiWtermeWk Ipar·i H -T. :wo. Gyüng~·üs vá
r·os Küzmüvei :-lOti. Takúcs Tivadar (•s Tü.t·sa 
:!00 és :JOli. vitéz Hunl'alvi (iyür·gy too. J>r·av
nyik ÜdHnné :!O . ..\lapltn\nyi Közkúr·ház :!1111, 
Hungár·ia Könyvnyomda :m. Fodor· Kúl'llly 
:-)o, Kath. Agr·ár·il'júsúgi Leg(•nycg~·Jct t;;o, <ii'ÍÍ·· 

her· A ladür· 1 l lll. Ft•j(•r·vür·ynl> lnt(•zet tS t P 
;-,li 1".. liyiing~·iisi Takar·{·kp(•nztúr· 1-:g~·esiilet 

:!1111. Bl'lvúr·osi Takar·(•kp(• nztÜI' l i~·iingyiisi 

G~·arljú- és n~·ulszür 

KA LAPOK 
mlnden mlniiségben. 

KRISZT LAJOS 
Gyöngyös, Kossuth-utca 10. 

Javitások szakszerüen készülnek. 

Fiókja tuO, Fehér Gyuláné 12, Fehér Gyula 
4110, Hogdány ,József t, Ado1·ján ,József 250, 
Mátravidéki Árukereskedelmi kft. 200, ifj. 
,Juhü.sz Antal 200, Nagy Antal 20U, Horváth 
,János 2Utl, Botfalvai Púl ;;o, Kovács László 
2011, J)(ír·y Gyula 2011, Kunralvy Miksa too, 
Erén~·i Istv<í.n ilU, Túth .János 200, Novotoy 
Alajos lOU, Monostory Adorján 400 peng{). 
Gyöngyös városa részérlíl 2000 P-é)s ado
mányr·a kaptunk igéretet. 

A templomi gyííjtésb()l befolyt t at 2 P. 
Mindezeknek e helyen is kifejezzük hálás 
k()szönetünket. Legyen jutalmuk az a tudat, 
hogy pengíHkkel építiíi lettek egy magyarabb 
és szcbh (•let megvalósitásának. 

Erdélyi tájak ... 
A legutóbb megtartott l'iíegyleti és Ka

ritász teadélután míísora olyan kimagasló 
kultm·ális eseményt~ volt vái'Osunknak, hogy 
szUkségét ér·ezziik azokról kiilön is megem
lékezni. 

r\ novemher 2:-l-iki Nöegyleti teán Dr. 
Somogyi lstvünnné Kolozsvárról tartott ellí
adásán elénk varázsolta a kincses várost. 
~agyszcr·ü mcgfigyeWképessége a város min
dcn ér·tékérc kiterjedt. finom mondatai nagy 
szcllcmríil és intelligenciár·úl tettek tanúságot. 
l::r'tékes elíiadásá val mély nyomot hagyott 
hallgatúsága lelkéhen (•s szavain keresztül 
még jobban megszerettük Erdély fővárosát. 

A decemberi Karitász teát Erdős Tiva
darné Öméltúságu "Er·délyi utazása" tette 
felejthetetlenné. Egymásután tüntek fel lelki 
szemeink eliitt szebbnél-szebb erdélyi tájak. 
Elvitt bennünket a Székelyl'üld minden ismer't 
helyére, hogy végül a Békásszoros lenyiigözc:í 
panorámája előtt meghajolm, csodáljuk a mi 
gyönyörű Erdélyünket Előadását u Tőle meg
szokolt közvetlenséggel és páratlan tájfesté
sével felejthetetlen élményé tette. Streitman 
Er·zs(•bct pompás szavalata méltó ker·ete volt 
a nal-!~·szl'!'lí t•líiadásnak. 

A hallgatóság nevéhen mondunk must 
köszönetet a k(•t rendkívül é1·tékcs eWadásérL 
városunk kiválú eWadóniíinek. 

A megújulú Szt. E1·zsébet-templommal szemben 

legjobban füszerárút, csemegeárút 

PÁLDY (PAMPUK) MIHÁLYNÁL 
nerezhet be. 

Pontos kiszolgálás l Szolid árak l 
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Az Orczy-kastély 
kiir·ii l l' el kavar·t iszap l'sak lll'lll a ka r· leii ll'
Jll'dni. Tudúsítúnk muitkol'i l'Zúm:ilHill nz 
íiszinlt• (•s n~·itt lll'~zí•d. :uni Balúzs l'ir·i Lajo~ 

l'iliki•lHil úr·adt. vür·osszt•rW visszhangTn lal:'tlt. 
Az embel'l'k llll'l!úlltak az utdn (•s hPszt'•l
~ettl'k a cikkríil . . . Tür·sasüghan l'Z volt a 
téma. síit il'_iúság"unk is (•Jt>nl~l·n (•r·dt'kt.'icliitt 
a kastét~·-ii~~· ültása l'elíil. Kaptunk lt>n•ll•t 
Kolozsv:il·rúl s ottani olvasúnk l'l'IIHí.hor·,HJ\·a 
h·ja. hog~· (•rthl'tl'th•n l'l,·ittl' az l'gi•sz. ( Elút
tiink is!) 

Tiihhen i·r·dl'kll'idtl'k a l'l'lll'hhezi•st ht•
n~·ujtú úr· kilí•te l'elíil. :\ sok-sok k(•r·d(•ssl'l 
kapcsolatban ideiktat.iuk l'g~·ik ll'lkl•s (•s tP
\'ékl·n~· közéleti fér·riú nak hozzünk intl•zptt 
sorait: .. ~l' esimí.ljunk titkot lwliill'! Fl•lhú
horodásunk tetjesen (•r·tlwW (•s indokolt. ~ll'g 

kell tudnia mindl'll katolikusnak. hog~· a vú
ros képvise!iítl•stiill'térwk az Or·ez,,·-kasti•llyal 
kaprsohltos l'~~· hangir hatür·ozata l )r· .. )psztr·t•
hén~·i Lajos iig,néd l'l'lll'hhl'z(•:-;t• kiiwtlü•zti•
hen ll•tt ví•gr·ehajthatatlan.Okuljunk hl'hih· ... !" 

.\ le~utúhhi eg-~·hüzkiizs(·~i k(•p,·ist-J,·itl's
tiill'ti kiiziis g~·ütésl'n. hol a l'l•lsii- (•s alsú
v:irosi J~(·pvi:-wlúk l'J.!~·ar·únt J'i·sztn•ttl'l\. az 
On·zy-kast(•ly iigyl', a llll'J.!I't•lll'hl•zi•s t(•nyt•. a 
dünh;s kiil'ii li hizon~·ta la n súg. huzavona (•s a 
r·ehesg-l'll'tt keclwziitll•n diintí•s ll'hl'tiis(•gt• a 
ll'~í·lí•nkehlll'n nwgt:ir·g-~·a)tatott (•s a l't•bzúlalú 
k(•pvisl•ll'ik n~·iJatkozataihúl az Pgí·sz ;.!~'iirl· 

g~·üsi katolikus tühor· akumta í•s kiütn:-oúg-a 
szúlalt lill'~. amikor· az l'gyst'l-\'l'"· hatú1·ozott 
és túntor·íthata t la n ú llúsfog-la l ú st si i rgt'lt{· k 
i~azságunk (•s lll'ml·s szúnd{•kaink tudatúhan. 
Valúban ma li~·iing-,viisiin az Or'l'z~·-l~ast(•ly 

ii~Yl' mür· nl'lll p)sziJ!Ptl'lt iskola-iig~·. harll'm 
a katolikus kiizv(•ll'm(·n~· (•g.·; kiYÜill'sisúgútúl. 
siit lassan mür· .iogus fl'lhúhorodúsútúl kis{•rt 
katolikus kiizliJ!~·! 1::p itt ,·:ur mú1· az idl'.il' 
annak. hogy Yt'·gr·l· tisztún lú•:sunl\. dl' itt az 
idt'.il' annak is. 111•:.(0\' a \'l·: . .dt•!.!t's t'"' llll'!.!'ll~ ll!.!'· 
tatú diint{•s utan l';_:,,szt·r·ul'll tud•Hn:i .... ul n·
lwssiik azt. ho~,\' ( i~·iing-,,·iisiin. dtiH•Il az l' l· 
siipr·ii tiihlJsí•l.{ii katolil·i.llS \ ill'to:-ohan a kiizn··
lernény és a társadalom kiYún:-o.'tgait. szúndi·
kait és Dl'llll'S tiit·l'k\"ésl•it St•nki Sl' kl'l'l'SZll'Z
heti! 

TÓTH BÉLA 
vaskeresked~se, Kossuth-utca. 

NITILE T. 
TAJIKDZTA~ 
. . .. . ~ ' 

.1:\NU,\H HÖNAPH.\. 

."·;z,•Jif J:,• r/ala 11 pl,;lui 11 i a. 

1-t'•n. szomhaton (it'•v. (.Ji•zus ni•v:ulüslí.
nak iinlll'JH'.) - ~-ún p)s1i vas:'lmap .• l(•zus 
lll'\'l'tll'k iinlll'Jll'. l l. 11. :-;zt•nt:-;(>g-im:í.d:'ls. -
li-ún. esiitiir·tiikiin. \.izkt•t'l'szt iilllll'Jlt'. Ehizii 
d(•luL'tn \ ÍZSZl'nlpl(•:-;. \'izkPI'l'SZt napján. \'Illa
lll int nyolt-ada alatt húzszl'ntl•lí-st.•k. A mag:í.n
h:'tzal' mt.•gszt•ntPit'•sN jPll•ntsiik a plí•luí.niún! 

- í-(•n l'lsú p(·ntl'k. :\ ~ll•nhúz kúpolnújáhan 
t';.!t'sz nap szl•nts{•gimúdús. Kt.•dn•zú alkalom 
mt•gkt•zdl•ni a nagykilent·l'dl•t. 

.':::,.,,, ikrlalw1 pidHínia f111!Jflkiiuyl'i hírri: 

JJ,íw.-..,,;yut l."iitiitft'/i': Katona Fl'l'l'lll' {·s 

~~(·,,. Emma. !'\zigl•tiJ~· Púl (•s Ll'ng-~·l·l Khira. 
Ft'·nysz:ll'll:-:i lstüm (•s llorhllún~·i ~lúria. Tar 
Kúmi~· l-:-o l ll'Sl'l·; Er·zséhl't. Toldi ~liklús (•s 
H. Balogh .Julianna. l Ir·. Studt.•r· Bt'•la (•s Ilu ha 
~br·ia. ( i~·m·is .\ndr·ús (•s Pataki Er·zst'•hl•t. 
1\l'lt'it:,•n l'l'l't·nt· (·~ ( itmda Ilona. Bütor·i lmr·t• 
(•:-; t·:1·k i :\lal'git. l ~l·r·nút Lajos í•s Sza lmúsi 
Etl'lka. ~lolnúr· .lünos t'·s \'l'l'l'h Ilona. 

/-:1111111!/lfll,·: (i~·ur·is .Jünos IS. llr·t•dor· 
( iyiir·g~· til. Toldi .Júzsl'l' li.t. Tasi Er·zsí•hl•t 
h·l!t•J' :\ntal iizn•gyt.• íli. Toldi ,Jünos li:!. Tasi 
!'\úndor· :.! h,·,uap11s. T,·,hi:'ls Fl•t'l'lll' ~~~. Iloll
mann I.ajo,.; :lí. l'alúl'z .1:'\nos ~:1. !'\zatmúJ·i 
.\rn:·tl :il (•n•..;, !'\zah,·, ,J:íno,.; !l l!únapos .. Janosik 
lstY:in l~• (·ws. Boz:.;ik El'zs(•lll'l 1 napos. 

F''/'11/t'/'f'llfli p/duíuia. 

.)anuúr· 1. ('j(•,· nap,ja. i"nrwpi istl'ntisz
tl·lt·ti ,.,_.ud. .lanuúr· :.!. \'asúr·nap. .J(•zus 
~zin• Túr·sulat ollt•r·túr·iumos ~Zl'lll mbt'•.il' a 
Lq.!oi.,; kiit.iis :-.zt·lli :ddoz:.ts:i\::1. ll. 11. a l'oz:-;a
l'ilú·l't:tl',..lll:tt l'l'Illlt•s ha\ i soJ',.;ol<~:-oat tar·tja. 
.lanuúr· li. ( 'siitiil'tiik. \'izkl·t·t•szt iilllH'Jll'. Eloltt• 
d. 11. :i ,·,rakot· iinm•p(•lyt•s \'ÍZSZl'llll'lí•s. li úr·a-
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kor· a Hozár·ium Társulat offer·túriumos szent 
miséje és a vezetiís(>g eskütétele. Az arr·ikai 
g~·iíjtés a ttmtplomhan. Vízkereszt nyolcadu 
alatt v(•g-pzzii k a házszenteléseket A lakú
luí.zak lleszentPiését a pl(•hánia hivatalhan 
jelt>ntsiik he. -- 7-(•n elsíí péntek. Elíízíí d. u. 
t'•s km·a l'l'ggeltííl gyóntabls. - !l-én Szent 
Csahíd iinnepe. B (u·akor az l::u>rúzsafüzér 
Türsulat szent miséje. --,Január· Hi. Vasár·nap, 
li úmkor· a lll-ik Heml (~líí tagjai(•r·t swntmise, 
ti. 11. a litánia végeztével a lll-ik HL•nd havi 
J.!Ylílése. 

Ft•rt·m·r,•utli pf,;bríttitt flti!Jflkiin!J''i ltírf'i: 

J/dza.'~sfÍ{/o/ kiiliil/f'l;· : lluszár· ,Júnos (•s 
Szt•kely Er·zsN>et, Heviczk~· B(·la és Bodor· 
~fúria. Penwki ,Júnos (•s .Juhúsz Ilona, Tóth 
~tiklús (•s Duma Kat:Jiin. Ondi"(•k .Júzser (•s 
Szalay Anna. PL•tlws lstvún (•s Ber·z(~ki :\farJ.!it. 
1\L•r·pk ,J;inos (•s Buküt ~lar·git, Far·kas .János 
(•s ~ag)· Er·zst"•hl't. Túth Boldizsár· (•s .Magyar· 
~l<írta. Patúcs Fer'l'lll' (•s Pataki ~tarJ.!it, Eper
.it>si .JúzsL•I" (•s Patúcs ~lllr·ia Ilona. l h·. Túth 
István (•s LPhúczk~· ,Julianna lr·én. HaJi lstvún 
Tihm (•s Zsúkay :\far·git. Er·d(·l~·i .\ndr·ás és 
Bogdún~· Hozúlia .. Juhász István és Túth Ilona. 
\"l•szpi"(•mi Súndor· (•s Sinwr· Anna. Adamecz 
Istvél n (i~·iir·g~· (•s :\l(•lypataki' Anna Borbála. 

D Ilu 11 y/ak: Bar· na Uúi.Jor· Hip ka :\lúria 
l'(•r·.ie 'i!l (•n•s, \";lnws FL•r·encn(• Feh(•r· :\fúria 
::ti (•vps, iizv. Ll•hotay Fl'l'l'Dl'n(• Vi!Ir·a Hozül 
;,s (•\"Ps. Kolláti L:í.szlú lll hónapos, Kiss ,Jú
zser (i;, (•n•s. 

/'ii.•Jiiiki ·"'Zt'lll ./timJs-/t•mplum. 

.Januür· t. Szombat. (jé\· nap,ja. Cnrwpi 
r·t•rul: d. u. :1 úr·al,;or· iinm•p(•lyes VL•sper·üs. -
,Janmí.r· ;,, Szerda. l). U. a úr·akOI' iinnepl>lyl'S 
vízszentelés, litúnia. - ,Janullr ti. CsüWr·tiik. 
Yizkt'l'cszt iinnepe. B úmkor Szenl!~éges mise. 
d. u. iinnPp(•lyes Vcsp:.mís. utána húzszente
lt'·s a tl•mplomtúl (•s7.akr·a a Piispüki-utl'a pü
l'osszüm ú hüzaihan. - -- 'i -(•n továhh l'ol~·tatúd

nak a húzsZL'Illt>l(•sPk. 

/riilll/1'-, JIUJIÍI'-, 
Zt'lll'- t;.'i dÍ.'iZII/iikt•J't'.'ikt•dt;,'i . 
fiyiill!l!liis, 1\u.'i,'i/1/Jt-11 . .'1. 1'ddu11: .J.i.i. 

.liA ll.YITZ liA .Hi . ..,'Zf:/lf; rA ll lt·mlmla. 

Öntudatos katolikus ember 
egyházi adóját idejében fizeti. 

l 

Emerlcana. Városunk értelmiségét ösz
szefogó emericánás egyesületünk december 
7.-én P. Schr·otty Pál ferences tartományfő
nlik útlefrásszerü eWadását hallgatta. A sok 
országot bejárt tartományWnök Litvánia ka
tolicizmusáról, illetve litvániai élményeiről 

heszl>lt nagyon értékesen. ,Január hónapban 
az Emericana hagyományosan a komoly 
elííadást elhagyja és egy estét a nemes, úri 
szúrakozásnak szentel. Az évröl-évre meg
isrnétlíí(Uí emer·icanás est, ami a katolikus ér
telmiség kimagasl() szépségü összejövetele 
szokott lenni. az idén a körülmények szabta 
kor·Játozcísokkal január i).-én este i) órától 
- 1 ~lll-ig lesz. 

A Ferences Hittodományi Főiskolaegy 
évben egyszer. december 8-án szokott a nyil
vánosság eWtt szerepelni. Ez a szereplés azon
han mindig nagyon várt és egyre értékeseb
I.Jé váló társadalmi esemény. Az idei dfszgyü
l(•süket a ferences teológusok az Egység gon
dolatának szentelték. l::rtékes míísorszámok
kal a.iündékoztúk meg a Kulturház díszter
mét zsúfolüsig megWIW közönséget. 

Személyl hírek. A főpásztori körleve
lek alapján. mik az esetröl-esetl·e szükséges 
eg)·házi vonatkozású személyi elhelyezésekr·ől 
tudósítanak, közöljlik Olvasóinkkal a gyöngyö
siekt>t is énleklíí disposiciókat: Nagy ,János 
Widink .Jüszilrokszállásr·úl Kunszentmártonba. 
Hácz lmr·e pedig ptebánoshelyettesi minőség
ben Tiszadobr·a ker·ült. Esperesi kinevezések: 
Szala~· Ferene horsodszil·áki plebános a fü
zt>sai.Jonyi ker· ü let ben, Mahunka Imre horti 
plehános pedig a relslipatai kerületben espe
resl'k lettek. Taniigyi esperessé neveztetett ki 
dr'. 1\ár'JHíti (Kr·~:Uik) ,Júzser dévaván~·ai plehá
nos a kar-caJ.!i esperesi kL•riiletben, d1·. ~laksa 

,Júnos SZIII'<Iokpiispüki plebünos pl•dig a rl•lsíí
patai l'speresi kerületben. 

Történelmi emlékeluk kiállítása a 
Kultlll'luí.zhan nagyon üdvösnek bizonyult. Az 
ér·dckWdúk álmélkodva látták. hogy menn~·i 
gazdaJ.! (•rtl>k van vár·osunkban. A. ferencesek 
Kultur·húzhan megrendezett kiállítás sikt•r·c a 
f<iradhatatlan munkások méltú jutalma. 

Hírdessen a Tudósítóban! 
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Sike Mlklós tart. hadnagy. igazgató. kán
tor katonai szolgálata idejére az V. ker. isko
la b. tanítójául Füleki .Margit okl. tanitónöt 
alkalmazta a gyöngyösi rk. egyházközségek 
közös képviselőtestülete. 

A Szentkoronaház dísztermét a Szent 
Erzsébet-templom festői már alapos munkú
ba vették, söt már !\hírton Lajos is hozzú akart 
fogni, hogy a díszterem mennyezetére a Szl•nt 
Korona gyöngyösi tal'tózkodásának esemén~·t>t 
megörökitö képét megfesse. amikor ol~· an tech
kai akadályok merültek fel az 1!11 í. éYi nag~·

tűzvész által megrongált boltozattal kapcso
latban, hogy nag~·szabású kömíws munkút 
kell itt elvégeztetni s így a t'reskiHl•stés Ja
nuárra marad. A díszterem, természetesen 
mint minden hely. honi Márton Lajos k(•Jwi 
kerülnek, nagyon szép lesz s é1·demes Wn•
lemmel várni a munkák befejezését. 

Aranylakodalom. Tudósítónk mult szú
mából anyagtorlódás miatt kimaradt az a 
közlemény. hogy Rejlik .József és Hangosi 
Mária november 21-(•n ünnepl·lték húzas:-ú
guk félszázados ford u ló ját. A tisztes húzas
pár a 9 órai szentmise alatt egyhúzi úldúshan 
részesült. 

Oltáreg~·letünk. nírosunknak ez a ha
talmas. vallásos egyesiilete januú1· :lll-ún d. u. 
4 órakor tartja közgyűlésPi a Kiizponti Iskola 
nagytermében. 

Tönkremegy a Szent Bertalan-tenw
lom országoshirü orgonája, ha továblu·a is 
halasztást szenved a már taval~· esed(•kes volt 
generáljavítás. - .Jövííre lesz tíz éve annak. 
hogy városunk büszkesége. a Nagytemplom 
országoshirű. nagyszerű kiYitelü orgonúja el
készült. Annakidején a Húdiú küzYetítette a 
megáldás ünnepségét. majd az o1·szág Iegjohh 
orgonaművészei hangversenyeztek az orszúl-! 
legtökéletesebb orgonái kiizé tm'tozó hang
szeren. Közvetlen a htlború eliítt kiilfiildi új
ságírók is a legnagyobb elisme1·(•s hangjún 
írtak a gyüng~·iisi orgon<ii·c'•l. ( Pt:•ldúul a ~t·m•s 
Wiener Tagblatt l!l:lti non•mlJPI' 1-(·n mt>gje
lent s~ámában.) ~- Sajnos azúta a hangszt'l' 
a nélkülözhetetlen n~·elv~íp hanl-!ohíson kí\'iil 
más karbantartást nem élwz. Egy iJ~·rn l'inom 
és roppant kényes műszemél mü1· iit (·\·i 
használat után esedékes lett volna eg~· ala
pos tisztogatás. a használat t'olytün nwgron-

D0ZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 

gálódott hajszálfinom vezetékek összeforrasz
tüsa, ti"JUII da1·ab ajaksípnak a Wlhangolúsa, a 
pedál WWtt Iévií Jáhemeltyük kicst•rélése. -
:\ Nagytemplom orgoná.ia segíts(•g(•rt kiúlt a 
kl'g~·masúghoz. a vü1·osi k(•pviseliítestiilethez. 
meJ~· tíz (•vvel l'Zl·lc'ítt az mgonüt nagy Iélek
kl•l meg(•píttl'ttl'. s azt kívünta, hog~· az él·t<·
kes tárg~· m• rö\'id tíz évig szolgáljon az f'r
istPnnPk és a gyöngyiisi J(•h•kkultímínak. ~e 
hagyjuk tiinkrenwnni pzt a h(~J\eheli kitiínú 
an~·aghól k(•sziilt gyün~·ii1·ii alkotúst. a hang
szel·ek kinU~·niíjl>t! 

AFejérvát·~·né int(•zethen miíküdii ~lária
g-~·ermpkek (•vi lelkil-!YakOJ·Jataikat januü1· hú 
i"J-(•n kt'zdik .• \ ll•lkigyakOI'latot DukJai L;iszlú 
hittanü1· wzl'ti. 

Egyházközségeink ké1n·iseWI e~~·üt
tes g~·ülé.st tartottak <il'l't'lll he1· 1 !1-(•n. A 
küzüs g~·üJ(•spn jl'lt•ntl'k lill'!-! eWsziir az alsú
\'ÚI'osi t•gyhúzkiizs(•g· r(•sz(•l·iíl az újonnan 
nwgYülasztott k(•p,·iselútestiileti tagok. akik 
Yalanwnnyit•n lelkl•sen tettek hitet a katolikus 
akeiú szelll·me szt•rint a Yilúgi apostolkodüs 
nwlll'tt. ~lindk(•t t•gyhúzküzs(•g ezután kiilön 
is gyíilést tcu·tott. minl'k kl'retl>lll'll a Szl'nt 
Bl•1·talan Eg~·h;izkiizség képYisl'll'itestiileti g~·ií
Jés(•n Whh Iontos hitelútJ·uhúzúsi miíveletet 
tú1·gyaltak lill'!-! (•s lwg~·tak júvü. ,\ hitt'lútru
húzúsok a Szl'ntkoronahúzm (•s a Szpnt Er
zs(•het- tem plonu·a vonatkoznak. 

Tudósítónk előfizetőinek, olvasóinak, 
barátainak békéthozó, kegyelmekben 

gazdag újesztendőt kívánunk. 

:\z alsó- (•s relséínirosi l'g~·hüzkiizs(•
gl•k kiiwtkl'Zií Kultur:..estjiiket 1!1-t.t. (•y jan. 
!1-(•n és :!:1-1'1 n d(•Jutún i"J úmi kt>zdettel l'l'll
dPzik nwg a Katolikus Kulhu·húz nagyterm(•
hen (Pap ~lt>lehizr<lek-utea) . .\z limwpi szú
nokok januú1· !1-(•n Ih·. Hol'llyúk .\liklús pol
gú l'llll':'tl' l' h l' lyl'ttl•s (•s l' :í tza,\· .J ú nos ka magy. 
jan ll i Ú' :2: :-ü n Ba l :í zs l' i l'i La j w; F.\1< i. igazgat~·, 
(•s P. l )f'. l l;'un lllt'l' l'l'l'l'lll'l':' tt•ologiai tanú r 
lesznek. .\l i n d l• n kit szf.' l't•tt>tte l üu·un k, hl' lé
p~·ídíj nincs. Kt•l'jiik a kt>dn•s sziillíket. 
hogy a kultu1·-estek1·e g~·l'l'llll'keiket nt• hoz-

Spánylk J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 
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zák magukkal, me rt az eWadásokon csak t (i 
éven felüliek vehetnek r·észt. 

A Kalot (azaz a Katolikus Agrár·ifjak 
Legényegyleteinek országos testülete). illetve 
ennek gyiingyüsi csoportja szépen rnííködik. 
Sok derék fiatalernber látogatja a heti gyíí
J(•seket. A gyííl(>seken kíviil is szívescn ker·e
sik fel a Szentkorona húzban Ievíí egyesületi 
otthont. Nemes .János káphin cg~·IHízi irán~·í
tása mellett Hahticsek ,József lelkes vezetésé
vel rnííködik nálunk a KALOT fiúk csoportja. 
Nemrégiben bensííséges családi ünnepség ke
retében elhelyezt(•k otthonukba a feszüle
tet. GyűJ<•seiken értékes eWadásokat is hall
gatnak.- A nov. 2H.-án tartott tisztújító köz
gyíílés eredménye: Elnök: Hahlicsek .József. 
alelnök: Hardóczi Antal, vigatrni elnök: Kiss 
Lajos. p(•nztúros: Bardóczy György. zászló
tart(): Palócz Sádor·. jegyz() : Csépány József. 
titkár : Kozrnúri Lúszló. háznag~· : Bakocs 
S1índor. rádiókeze W: Csépány Lajos. pénztári 
elleniír·ök: Istvúnn~· György t'>s Gallusz Her
talan. 

A Katollkus Dolgozó Leányok egye
sülete decernher 2:~-én este 7 órai kezdettel 
tar·totta meg családi körben kar·ácson~·i ünne
pély(•t. A karácsonyi elmékedl-st Nemes .János 
káplán rnondotta .. 

A Katollkus TlsztviseWnük gyüngyiisi 
szer·vezete január· hó til-én este li órakor 
tar·tja els•"í összejövetel(•t. Kér·jük a tisztvist-
lííní)ket. ilogy ezen az (•rtPkezlcten menn(•J 
nagyobb szcirnhan szívl'skedjenck megjelenni. 

óvodal ünnepét~·. A .Mária Valér·ia Tan
intézetben működíí óvoda növendékei decem
lwr 12-én óvodazárúünnepséget r·endeztek. 
:\z apróságok bájos kis jelenetekkel. versek
kel. dalokkal szörakoztattük a kiizüns(•get. :\ 
szülíík nwgnyugodva. ürömmel úllapítottúk 
meg. hogy a kedves Niívérek milyen kiváló 
gondoskodással foglalkoznak a gyermekekkel. 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos 
és \'lasz~yert~·akészíW 

liyiinJ,!yiis. Zita kir·ályn!·-utt·u ti. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

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

Férfikar a Katollkus Énekkarban. Régi 
dalusaink friss er6vel, régi lelkesedéssel jár
nak ismét énekelni, mivel a Katolikus Ének
kat· magvát alkotó férfikar újra megkezdte 
mííködését és áhítatra hangolja zeng() éneké
vel a 11 órai mise közönségét. A férfikar újra 
tör·téníí megszervezését még a novemberi 
közgyűlésen, majd pedig a december 14-iki 
választmányi gyűlésen határozták el. Termé
szetesen a férfikarnak külön is történő sze
replése a Katolikus f:nekkarnak, mint vegyes
karnak működését cseppet sem érinti, illetve 
annyihan mégis érinti, hogy a férfikar régi, 
de az utóbbi id6ben visszavonult tagjai most 
a vc~yeskari próbákon is jelen vannak és 
énekelnek újra. December 19-én, vasárnap a 
Katolikus l~nekkar tisztújító közgyűlést tar
tott. ..\ gyűlésen Dr. Libisch Károly eddigi 
világielnökünk nagyszerü gesztussal tett bi
zonysügot arról. hogy továbbra is az Énekkar 
tagja és lelkes barátja marad. Megválasztott 
új elnökünk. Dudás Ernö bankigazgató tartal
mas beköszöntőjében megmutatta, hogy méltó 
rolytatója lesz kiváló eWdje hitének és aka
ratának. 

.Jubileumi hangverseny. Mult számunk
han már említettük. hogy a Főegyházi Ének
kar (•s Katolikus 1::nekkar január 16-án együt
tes rtmdczésü hangverseny keretében kívánja 
ml•giinnepelni tíz év óta működő karnagyát 
.\ ~yüngyösi dalkultúra kétségkívül igen so
kat köszönhet Pátzay Jánosnak, aki termé
szetcsen clsiísorban mint a Szent Bertalan
templom karnagya az egyházi zeneszolgála
túban rejt ki maradandó és nagyértékű tevé
kenységet. .Jubileumi hangversenyünk nem 
csak két hír·cs énekkarunk sikeres szereplé
s(•f'l' lesz ismét alkalom, hanem ezen nyilvá
nul mcl! a túr·sadalom minden részéről a sze
rctt>t (•s rokonszenv is széptehetségü, lelkes 
kat·rmf.Q"U nk ir·ánt. 

:\1árla-~yermekek előadása. December 
t !1-t'•n. a Kultúrhúzhan nagy és értékes közön
st'l! (·lH•ztl• a Fcj(•rvár·~·né Intézetben müködő 
~hll·ia-gycr·rnekek eWadását. A szépen sike
J'iilt színdarah. mi fáradságos próbák és nem 
kis tHdozat eredménye, a közönség részéről 
úszinte elismerést váltott ki a Társulat minden 
tagja (•s l"áradsúgot nem ismerő vezetőik iránt. 

Adomány. Egyed András borkereskedő 
11111 1'-t juttatott aSzt. Bertalan plebániára, hogy 
a szcg(>ny gyermekek karácsonyi felsegélye
z(•s{'J'l' l"ordítsuk. Az adományt köszönettel 
nyugtázzuk. l'gyancsak toO P-t adott a sze-
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J,!én:vl'k részére l'gy magát meJ,!ncwzni lll'lll 

kivúnú úrleán~·. 

Br. Llblsch Károl~· ÜJ.!~·vt'•d, a Katolikus 
Erll'kkar· volt t•lnökt'. H"- t'•rwkkar·i kiizgyíílt'•
Sl'll. amikor ml'll'g hangon kifl'jl'ZÍl'. hog·~· az 
t'•nekkar·nak Pzutün is mind ig taJ,!,ia ma rad. 
l'gylwn kii."ismt'l't úri hlíkl'ziísl'gt'rwk (•:- úl
dozatos .iú szin:•rwk is m•mes tanújl'll't :~tlta. 

An·ól is szú volt ugyanis az l'nl'kkar·i kiií'g~·íí
l('Sl'n. hog~· a pürtolú tagok int(•zmt'•ny(•t ú.!m 
rel kt>ll (•Jpsztl'ni. miwl l'Z az l::rwl~ka:·nak 
nagy an~·agi hasznot is ,il'll'nt. lk Lih:sl'h 
lüu·nly (•y i szüz pengli púr·tolú tagsügi t: í ,i at 
ajánlott fl'l három évrl' t>l1'írl'. söt miwl az 
t'>m•kkar tavai~· n\sürolt pompüs zongOI'úja 
még teljes t•gt:•sz.ében nines kirizeh·e. a zon
gora árának Wrlesztl•s(•re is iitszüz pen!,!őt 

igért. Kötl'lességiinknek (•r·ezziik í.'zen újahb 
gazdug adonuín~·(•r·t a Tudúsitú hasábJain is 
kösziinetl't mondani. 

:\ Katnlikus I.e~ún~·e~~·let ifjúsüga lllP

leg hangulatú kaJ'Ú('sonyl'a iinnl'p(•lyt rrndl'
zett szokott lwti gyíil(•sp kPretNll'll. Az iir~nl'Jl

ség utún a l'iírk a sz('Jll'll feldiszitett karü
csonyfát egy kill'nl' g~·l'rllll'kPS. SZ<'gl'llYSLI'SÚ 
esalúdnak Yittt'•k l'l. hogy a ll•gholdogahh iin
nep szépségt'•t Ym·ázsolj:'tk az ol~· kt•\'l•s iir·iillll't 
láb) g~·ermekl'k szi\·(•he. 

A ~lmnázlum cst>rl,:észcsarmta tlt•t•t m
her· :!:l-ün k<U'úesonyl'a iinm•ps{•gpt r·t•rHh':t"tt. 
Az iinm•ps(•g utün az eg-yl's iir·siik. sn,i<i! !'il
lért>ikhlil !'Zerzl'tt kar·;íc·son~·l'<ikkal. aj;'trJdt'•
kokkal kl'l'l'Stl'k )'pl lll'fl<Íily SZl'gl'll.\'l'hiJ Stii'SÚ, 
sok gyermekes <"salcídot s JH'úhültak iir·ii'!Jiit 
vinni oda. hovú a rnostoha sor·s iir·iimiit vinni 
t•sak ritkún szokott. 

Ileceruber és janmir· IHJilUil Ya!J;i..;os 
s tür·sadalrni l'!!'~'l'siih•h•ink tisztt"l,iítüsúnak idl'jl'. 
:\ Tudósító le![kiiZl'll'hhi szümaihan az új 
tisztikarok n(•nmr·üt kiiziilni kívúnja .. \z illl'
t(•kes Yl'Zl'tiikl't k(•r·.iiik. llll!!'Y a n(•vsor·t <t Tu
dú!'itú swrkpsztc'is(•gt'•b(• mint'·l l'lc'illlt szín•s
kt•d.ierwk l'l,iuttatni. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 

H i tel szövetkezete 
mint a1 0. K. H. tagja Gyöngyösön 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 
KÖLCSÖNÖKET 

Szerkesztöl üzenetek: 
'l'iibbt•L.nt•L.. Ho,.:-;zul tuclj:'tk. :'\1'111 \'~1'1'=' Bl·la 

aci ta ki a n•ndl'lkt>zl•,.;t. hn!.!Y Szt>pllilt>lt•n l'ol!a 11 ta tús 
iinnc•pt'•n. t'ZC'Il a jPil'S katnliktls iinni'Jll'll vt'f.!t•zzc··k a 
Yiti'O"hüzi lllll!'~'lllkaritú:-;t. \'Nl',. Bc'•l11 til'. húr· Jll"oh•!>i· 
(1Íill>l, va liiu.-i tt>kintl'thc•n tiin•IIIIP" Plllht'l'. a!d hn •·ajta 
ülJ hizon~·úm az iinneJwt IIH'I!t'llizii hinttali :-;zünl'ti 
ht'•tkiiznapru. dl't't'mhc•r i·t'·n· tette nllna 11 =-ok mun
küval júrú tisztof.!ntúl>lt. \'l'rt'=' Bi•la lÍr. rhd '.!Yiinl!~·iil'i 
Plllht'l' 1(•\'l•n, tudja. hol!~· a n'tru:-; tlilnyomú tiihh:-;i•!.!i•t 
alkotú katolikn,.okat nt•m l"Zilhad c•zzt•l 11 ht'•tkiiznapra 
\·aJú nmnküvnl llii'J!hotrünkoztatni t'!' a tc•mplomha 
llll'nii hín•kpt vallül"i t•rziill'tiikhl'n llll'g:<i·rh•ni Az iin
lll'pnapi til"ztol!at;í,. protpst:in,.; c•lrt•ndPiíijc• vil>lzont. húr
llH'IIIl~·iJ·c' j,. dl'!'t'k lirit•rnlll•r. ll)!ylút,.;zik. !tof.!y t'~IÍttal 
l'ii!Yl'lllll'll kíviil hal!yta, hOI!Y {i~·iinf.!yii,.iin c'l•·iü,.i tiihlt
l>lt'!!hen val!~·urtJ.• mi katoliku,.ok. akikt'P az iinnt-piiu· 
kiin vi•gpztetPtt hí•tl;,iiznupi munka l>it'l'tlilt•g. l'lit l'f.!Yt'
tll'l'l'll kihi\·c'•lag hat. Arrúl l"inc·s tutlomá:-;nnk, hol!~· u tisz
(Of.!lllúst l'lrl'ltclt'lii ti r ll'galúhh utúhll! ril!~·t•hm•ziPti•,.hen 
J'Í'l>lZl'l"iilt volna fl'lt•ttt'"l'i l't'I'ZI•riil. Hl•mt•ljiik azonban. 
hof.!y ez a fig~·elnwztl•tl•s nem rnm·ad t-1. 

\'árosl tlszt1lsrléi .. \ mult t'\'i l'l!~·hüzi uclújút 
llH'f.!fPIIPhhl'zh•. Ez a ft'lll'hlwzl•!ö.ll vc'lemt'•nyc•s javaslat
lal tiirvl•ny,.zt•riien az Egyhúzml'g~·c•i lhttúl':·lf.!hoz 
kl't'iill. Itt cliintt•nt'k \·l·gl·n·i·n~·l'sl'n. lia a diinti•,. llll'l!
i•rkezik. c•rrill hivatalosan l·•·tt~l"íti az l'i!~·Juizkiiz"'·'l! Pl
niikst'J!l'. :\linclt•nl'l"Pll't' tanÚl"!'oljuk, hogy ntt'l! a tliin
lt·,,. l'liitt iparkot!j(•k kiriz<'lni uclújút. az utúhhi mú1· 
l'..;iikkc•ntt•tt ii,.SZl'l! !'Zt'rint. , .. I!Y f.!OIHioljuk, hngy az 
On l'Sl'tí•hen a multru \·onutlwzúan i." az hll'i adúkult'l>l 
i•rn··n~·p,.iiJ. 

s. 11. A !'zent Bl'rtalan-tt•rnplorn ~ úrai cliúkmi
"l·jl•nek l•twkrentl.il•t Pútzay karna:!~· tirtól kaphatja 
meg. (·,.ak (•Jwkc•ljt•n a lt-lkl's J.Q·prmeksen•ggel ! 

'l't•mplomj;írti. :\lt•f.!i•rtjiik iiriimt'·t. hof.!y kisfiút 
olyan f.!Yakmn lútja mini,.ztrálni a l'cinltúrruil. Bemi•l
.i ük. hogy a kis minisztrún". mn.icl (•n•k multün. lill 
mür komoly l'c•lniitt l'llll)('r lesz. akkor is l'"ak iiJ·iinwt 
t':< holclof.!"ÚI!ot (of.! Ünnl•k szert•zni! 

N EM ZET l HITELl NTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖS, H AN l SZ-TÉ R 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

\lil'lutt ht'ltor·t \'Üsúr·ol. kl'l't'SSt' h•l g-azdagon 
l'l•lsZl'r·elt mktúmmat! Tenwtkez(•si vállalatom 

mimh•n i!!t'·n~·t kit•l(•gít 

S.nóllng László 
asztalos-mcster butorrakt6ra és 
temetkezési vállalata. Kossuth-u. :!:! sz. 

.\hlaku .lüno,. t'N Ft•reru· kiinyvn,ymrHh'tjlinak 
nyomtHiása. tiyiinl!yii!ol. 

Ft•ll•los khulc'l: :\lonostory :\clorjún. 
Swrkl•l'ztúl't'J! t' l' kiutlúh i vu tul : Sze nt Bertalan-u. "· 
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