
KL\TOLI KUS+TUDÓSÍTÓ 
:\\'l. {.> \' r o l y a lll. :!. s:z ú lll. 

1!11·1. h'hruú•· hú. 
:\leg-jPil'llik mindt•n hc'lnaphan. 

Fell'liis szerkl•sztii: 
:\IO~OSTOHY AIIOH.J.\~ 

JlfÍ•post. pl('h;'uws. 

Előfizetési ára egész évre: 
;)· ·- pengő. 

Eg~·es szám ára: an fillér. 

Az Ispitában újra szól az ének. 
~l il~· p n furt·sa. szokatlan sz(, ez: ls

p ita. Szépl't'g rwm sok van henne, de an
nak. aki g-yiing-yiisi. annak rn(•g-is sokat .it.•Jpnt. 
annak llll'J.!is sokr·úl hpsz{•l. .h•h•nt P!!\' kis. 
kopott templomot. mi kopott volt sok l;lllhl'l'
iiltc'in k<'l't.•szliil. tiP ht.•nm• m(•gis valamikor·. 
kiitlils. sziirk<' hajnalokon {•m•krltt'·k a por·ladú 
«·isiik a H•'mH\•k dalait. TPmplom PZ. mit so
kan szerl'ttek. akJ..:m· is. míg szt.•g-én~· volt (•s 
SZOIIIOI'ÍI. hisz an~·a is SZt'I'Pti J.!Yt.'rllil'kt•t. ki
túl a sOI's megvonta a f(·n~·t. a jútrkot. a 
szahadsúgot ..... \ ft.•lnúttek. ig-az. lal'san ki
koptak ehl11.il a tl•mplomhúl. J·:!.!s_(•vhl'n kN
szpr·. hür·omszo•· jiittt.•k hpJ(•. Er·z..;(•lwt napján, 
késii iisszt.•l. sZl'nl-sír·t nézni Nll't.•tlo tanlsz
kor· s Szent lslvünkor·. mikor· mlllúhan van múr· 
a ll~'ÚI' ... ;\ SZOIIIOI'ÍI tPmplomha diúkok kC'-
r·ültt.•k .... \:t.úta a gyermckekoül iti. kik Plii-
sziir· tapostük g-ypr·mekként köveit, öregek let
tl'k. sokan por·ladnak ·is már csendes por
ladás~o:al. de a tt.•mplom m(•gis a g~·ernwk{• 

volt s tahin ezutún mindig is a. Ji~·erlltek{' 
IIHU'atl ... 

\'asúr·nap l'l'ggl'l. utúls··· L•lotti vascir·nap
.i<in januúr·nali, t'lllll'k a 111<iskol' hidl'.!.! húllap
nak. 1.úszlúk alntt l'lllht'l'l't'd•i indult l'l. hogy 
llll'J,!lútugassa a1. lspitút. :1 Szt•nt Et·zs(•ht.•t
ll'lll plonwt. :\h•ntek. J> l' d ig volt sok kiizüttii k. 
akinl'k flir·aszt«·, volt tulún a j;ir·üs. ~l(•ghs men
ll'k, IJH'I't az lspitúhan tJit.'g{•r·inll'lll' cíkt.•t l'J.!~' 
dar·ahka mult. Eg-y kiesit visszaúlmodtúk ma-
1-{llkat gondtalan J.!;\'l'l'llll'kiH'k. l'~;\· johh vilúg-
ha. rni l'lnlltlt, talcin iir·iil\l'l' L•lmult... Lút
tük ma~ukat sok (•v plott úllní hidl').! kiiH'
kt•n. amikor· lill'!! ru•nt t'it.it st'lllllli. lll'lll \'olt 
hidt·g. het(.'gség s luibor·lr. Elmt.•ntt.'k az L'tllhl'-

rek az lspitábu. hová misét hallgatni most 
Plkiildik már a gyermeket. az unokát. 

Ör'l'g'. százados küvek alkotják a falakat. 
Sok·sok imút szívtak magukba már, sok sóhajt 
(•s panaszt. Láthattak volna törököt, németet, 
PIIPnséget. júhurátot. ha látni tudnának s nem 
lennének néma érzéketlen kövek. . . . Mert. 
ha {•r·ezni tudnának, akkor cik is zengték 
volna a Tt.• Deumot. akkor vasárnap délelőtt. 
mikor· szentC'Itvíz loccsant a falakra. s ,Jézus 
ír.im a taht.•r·nakulumba költözött. Mert Te· 
l lpum volt az lspitában. s új szentmise a 
sz(•p falak közütt ... 

.\1. t.'mher('k ünmlva esodálták a megújult 
falakat. a l'r·i~s ~<zinC'khen pompázó nltárt.s min
dt•nt. ami a régi kopottság. s szegénység helyére 
kiiltiiziitt. .\ tl•kintet a mugasság felé szállt, 
ho).!~' megesodálják az üde képeket. miken a. 
diúkvilá!,! alakjai szer·epelnek.. . Mintha. ki-ki 
a maga riát látta volna ott, boldog gyermekek, 
holdog táborában. - S bizonyára· kinek-kinek 
t•sz(•he jutott, hogy hu az embereknek az Isten ·. 
segít f>pítPni. nem úllhat ott meg befejezetle
niil a munka! ~t.·m fog- nwgúllani, most se, 
s amit m{•g- ott tt.•nni kell, t.'J.!t•szPn hiztos. hog-~· 

ht•l't.•jezzii k ! 

:\z t.•mher·ek ú.lltak, fár·adtan. de holdogan. 
(•nekeltl'k. imádkoztak. kiinn pedig a téli égen. 
mintha f{·n~·eseoh lett volna a nap. Az oltár 
l'l'lt•tt mintha mosol;\·gott volna Szent Er·zsé
het-assznny. ,Jézuska pedig minthu a magas
húl intett volna nyájasan ... 

~ll'l't az lspitáhan. a megliidult dhik
tl'lliJIIomhan. g~·íí7.l'delnwsen. diadalmasan újm 
szúl az ének . . . (lJ. L.; 



Gyöacyl•l Katollkw• 'l'od«hité 

Dr. Bozsik Pál arcképének leleplezése. 
A Katolikos Legényegylet megható disz

gyülés keretében leplezi le volt elnökének. 
Gyöngyös egykori prépost. plébánosának arc
képét, és helyezi el disztermének t'alán, 
február ()-án. Ezzel akarja leróni azt a hálát, 
amivel tartozik annak a jóságos papnak, 
kinek a Katolikos Legényegylet annyira sziv
ügye volt. A diszgyülésen Stiller Kálmán 
gimn. tanár, h. igazgató mond meleghangú 
beszédet. Erre az ünnepségre az Egylet dr. 
Bozsik Pált is meghtvta. ki azonban betegsége 
miatt el nem jöhet. Nem mulaszthatjuk el 
azonban, hogy azt a két levelet a Tudósitó 
hasábjain ne közöljük, melyet Monostory 
Adorján prépost, plébánoshoz és a Katolikos 
Legényegylethez ez alkalommal frt s mely
nek minden során átcsillan a városát még most 
is szfvében őrzö lelkipásztor szeretete. 

,.Kedves barátom! Hálásan köszönüm meg 
kedves meghf\·ásodat. Oly régóta nem voltam 
Gyöngyösön s igazán nagy öröm volna né
kem, ha régi barátaim között megjelenhet
nék s jóságtokért és kedves figyelmctekért 
az én mélyen átérzett köszönetemet szóval 
is elmondhatnám. 

A jó Isten azon ban másként határozott. 
Tavaly betegséggel látogatott meg s a régi 
erőm csak nem akar visszatérni. Ha egy hó
napban egyszer pl. Budapestre villamoson 
bemegyek, valami halaszthatatlan ügyet elin
tézni, alig van erőm hazajönni, annyira gyönge 
vagyok. 

Egyedül e gyöngeség teszi lehetetlenné 
hazautazásomat Szeretettel kérlek azonban. 
mellékelt levelemmel légy kedves a Kat. 
Legényegyletnél kimenteni. Kérem a jó Istent, 
hogy segitsen meg s adjon hosszú ideig még 
sok örömet értékes munkádhoz. 

Igaz szeretettel és nagyrabeesiiléssel kö-
szönt barátod Hozsik Pál." 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 

Hitelszövetkezet• 
lllint aa O. K. H. tagja Gyöngyö1ön 

BETÉTEKET MÁR 1 PEHG0T0L ELFOGAD , 
KÖLCSÖNÖKET 

•"nyit felt't•l•lc 111•ll•tt folyóllt. Po•tae~•lclc. lanlcgiró. 

"A Gyöngyösi Katolikos Legényegylet 
érdemes Igazgatóságának! 

Meghatottan mondok köszönetet azért a 
kedves figyelemért. hogy mindjárt Gyöngyös
ről való távozásom után arcképemet megfes
tetui s most a családi ünnepségre, midön az 
arcképet az Egylet alapitóinak és volt veze
töinek képmásai közt elhelyezik, meghfvni 
szivesek voltak. 

Bármily ritka üröm is volna nékem. hogy 
néhány órát volt feledhetetlen munkatársaim 
küzött tölthessck el. egészségi állapotom miatt 
az utazásra vállalkozni nem tudok. A mult 
években sokat betegeskedtem, komolyabb mü
téten is estem át s nagyon nehezen tudom 
magamat összeszedni. 

Azonban felesleges azt mondanom. hogy 
lélekben ott leszek az ünnepélyen. A Gyön
gyösi Kat. Legényegylettel való kapcsolatom 
életem legkedvesebb emléke. Munkaterveimet 
megbeszélni oda mentem el. Ha gondjaim 
voltak, a bajokat elfeledtette velem az Egylet 
tagjai küzött való idözés. A Vezetők, a Tagok 
mindig hűséges munkatársaim. személyi ügye
imben is ünzetlen támogatóim voltak. Az 
Egylet részér(íJ soha csalódás nem ért. Azért. 
ha testileg távol is vagyok, de lelkileg min
dig közöttük tartózkodom s boldoggá tesz, ha 
az EJZylet további fejlődéséről. szép sikereiről 
hallok. vagy olvasok. 

Az isteni Gondviselés másutt adott nekem 
új otthont és új kötelességeket. A szülőföld 

szeretete. az apai röghöz való ragaszkodás 
azonban az emberi sziv legmélyebb érzelmei 
közé tartozik. Ezzel aszeretettel és ragaszko
dással üdvözlöm én az Egylet érdemes Veze
Wségét és minden Tagját. S midön mély há
lával köszönöm meg jóságukat és figyelmü
ket, kérem a jú Istent. hogy akikkel együtt 
dolJ!oztam az Egyletbcn. adjon nekik jó egész
!'('gPt (•s hos!'Zll (•!etet. az apák lu•lyN elt'og
laló il'júsúgnak pt>dig adjon tiirekvéseihez 
sok sik(•rt. 

lsten 1íldja a tisztes ipart! 

PesthideJ,!kút-Hemetekertváros, W44. év 
január hó Hi. 

Igaz szerelette l l> r. Bozsik Pál." 

TÓTH BÉLA 
vaMkereskedése, Kossuth-utca. 



• 
Elszámolás. 

Az újév első heteiben mlnden vállalat, 
társulat, egyesület megtartja beszámoló nagy
gyűlését, amelyben pontos számadásokkal P.W
tárja tagjai számára, miként sárárkodott a rá
bizott javakkal. A Szent Erzsébet-templom 
gyUj tő és é pl tő bizottsága rideg számokban, 
minden megjegyzés hozzáfüzése nélkül teszi 
közzé, - hogy mtnden katollkus testvé
rünk ls világosan lássa, - mire is költötték el, 
a jószivvel adott pengöket és filléreket - Az 
adakozók névsorát és a szlvesen megajánlott 
összegeket lapunkban folytatólagosan lekö
zöltük, most a kiadási té>teleinkre muta
tunk rá. 

Rendet tartunk felsorolásunkban, még
pedig akként, hogy eWre vesszük az össze
geket, amelyeket a templom külsii restaUI·á
lására fordftottunk, a második csoportban 
pedig azokat mutatjuk ki, amelyeket a temp
lom belső megújitásánál használtunk fel. 

l. Templom falainak vtztele
nftésére és szigetelésére kifi-
zettünk H.747·- P 

2. Templom külsö falának 
vakolatát leverettük és újra va-
koltattuk, ennek költségei kitettek 14.:!27· -- ,. 

:t Torony négy ablakának 
megjavítása és kilestése belckeriilt 4HO·-- .. 

4. Torony bádogsüvegének 
kijavft.ása, a kereszt rendbehoza-
tala és bádog kétszeri bemázolása t.r,nw- .. 

5. A toronysüveg megjavftá-
sához szükséges ácsállvány el-
készftése felemésztett . . . . :;un·- .. 

6. A templom három kor-
hadt ajtójának újjal való kicse-
rélése . . . . . . . . . . a.ouo·- .. 

7. A templomajtók és abla-
kok kökereteinek kőfaragói át-
javftása . . . . . . . . . :liM)·-- .. 

H. Az ajtóknál lév(S kiisziib-
kövek t'Jjakkal való kicseréléMe 210·- .. 

29.024·- p 

•• Bokréta•• 
ILIIQ't'•, paplr· •e•e· 
fe et ... akere•ILdf• 

G'I'611GI68 
~oeeulb ulca 3 ez. 
Telelonez6~n: •55. 

Belsö munkákra lorditottunk : 
l. Festéshez, freskó készité-

séhez ácsállványozás . . . . 3.000·- " 
2. Templom belső kőműves 

javftása, új burkolat alá beton alap 
elkészftése, mozaiklap lerakása 6.843·53 " 

3. 4 700 dr·b. kétszfnfi mozaik-
lap készftése, helyszfnre fuva-
rozása . . . . . . . . . . 1.520·12 " 

4. Templom kifestéséért, 
freskók elkészftéséért, szószék 
mázolásáért, aranyozásáért, kó
rusrács, sekrestye-ajtó, oszlopok, 
olajmázolásáért, valamint oltár-
képek felt'Jjftásáért összesen 17.100·- " 

5. Festök lakáRáért, ellátá-
sáért, kifizettünk . . . . . . 726·32 " 

6. Templom világftási beren
dezéséért, bergmancsövek, huza
lok, csillárok, rellektorok, égő-

testek belekerültek . . . . . 1.089·62 " 
7. 4. drb. mennyezet szell őz· 

tető rácsért és 7 drb. ablakcsa-
tornáért . . . . . . . . . 405·- " 

H. Sekrestye butorjavftás, 
átalakftásáért, ajtó javitAsért 212·80 " 

9. Ajtózár javftásért . . . 16·- ,. 
tu. Ablakok beiivegezéséért 33·- " 
l t. Sze n té ly elíitti és bejárati 

ajtónál leviS új kőlépcsőért kifi-
zettünk . . . . . . . 951·72 " 

12. Orgona kijavftása és ez-
zel kapcsolatos költségek (szak-
ember ellátása, lakása) . 878·- ., 

13. Gyűjtéssel kapcsolatos 
nyomtatványok, gyüjtöfvek, borf
tékok, valamint az adakozók ne
vetnek külön kiadása a Katoliku& 
Tudósitóban 5 alkalommal, ösz-
szesen . . . . . . . . . . 465·90 ,. 

14. Kifizettünk a freskók le-
fényképezéséért . . . . . . 46·- .. 

Belső munkálatok : 33.838·01 P 

CSILLÁRT. RÁDIÓT 
ANDRÁSSY f:S 
VICZENÁTÓL 

Vllla~noe•e6gl cikkek 14606· 
161Dp6k. dO•v~Uaeat6kal 

~oe•ua-u. 



Külsö munkálatok ~H.0~4·- P 
Belső munkálatok :m.a:~s·ot P 

Összesen tehát: li2.:ifJ:~·ot P 

A fentebb említett és elvégzett munkúk 
eredeti kifizetett számlái kezeink kiiziitt van
nak, azokat minden júakamtú kntolikus tl•st
vérünknek szfvesen megmutatjuk. 

Az épltési munkák jelcnti)s részén(•! az 
egységárat a városi mérnöki hivatal volt szí
ves utána számolni. 

Tekintve a nehéz viszon~·okat. a beadott 
iparosszámlákat a benyujtás napjún t'izetniink 
kellett. s mivel megfeleW összeg nem úllott 
rendelkezésre. a gyüjWbizottsúg a tagja szl'
mélyes szavatossága me ll ett. n. too JWnglis 
kamatos banki kölcsönt vett fel. hogy ('legl't 
tudjon tenni fizetési kötelezettségének. 

A gyűjtést tehüt folytatnunk kell. -
Kérünk, zörgetiink és öriimmcl jelent.iiik lw. 
meg is hallgattattunk. Aki adott. az még mú
sodszor is segítségiinkre sil't. Mcssze vidékJ·Iil 
is érkeznek adományok. Templomunkhan 
egyetlen pad sincs. A régiek. amint helyiik
ről megmozdftottuk. összeomlottak. Erre nem 
is merünk gondolni, se az áldoztató rács meg
rendelésére. amig adósságunk van. - Pedig· 
a gyönyörű terwk készen vannak. ~tün:·szi ki
viteli padokr·ól álmodozunk. - \"annak m(•.r 
áldozatos szivü emberek. az Isten megsegi~ 
Reménykedünk és imádkozunk. 1 /'. LJ 

Az alsó\·árosi élü Hózsafüzér T<i1·sulat 
tagjai a Szent BeJ"lalan-tl'lllplomhan a farsangi 
háromnapos szentségimúdúson mindennap 
egy órát fognak az (r· .Jézus irmidásúm szt>n
telni a boldog b(•kc mielúhbi eljiin•tl'lt'·(•J·t. 
:!U-án. vasárnap délután .J-i1-ig a músodik. 
~t-én. hétWn délután 4-:l-ig a hal'llHlllik. :!:!-(•n. 
kedden délután :J-4-ig a tizenkettedik ima
órát végezzük. Felkérem a Társulat tagjait. 
hogy ezeken a békéért való kiin~·iiJ·g(•st>kt>n. 

mert a béke mindnyájunknak a Iegh•'iiJIJ Ül!.!\· a. 
a szentsl>gi ,J(•zust lll' hagyjuk magúra, nli.ud 
három napon tPijps szúmban n·g~·iink n:-:-;zt. 

Gyapjú- és n~·ulszür 

KA LAPOK 
mlnden mlnöségben. 

KRISZT LAJOS 
Gyöngyös, Kossuth-utca 10. 

Javitások szakszerüen készülnek. 

Az Orczy-kastéllyal 
(oJ,!lalkozú utúhhl t' l kk link kl' l kapcsolathan 
a kHvetl~ezíi lwi~Tl'igazítú n~·llatlwzatot 

kaptu l{. 

.\ (iyiing,\·iisi 1\atolikus Tudúsítú l'olyú 
(•v i januiu·i szümúlHlll .. .\z On·zy- ka~t{·ly"" 
cím alatt ml'g,il•lt>nt. alúírús n(•lldi li kiizle
m(·n~·Jll'k azon úllítúsa. hog~· a vúJ•os tulaj
donút k(•Jwzt'i kast(·)~· iigy(•lwn mPghozott 
k(•pvist>W testiiiPti hatúrozal t>IIL'Il ht>nyújtott 
feiJehhl'zl'Sl'ill jogo~ l'S indokolt l'eJh:"diOI"Od ·Ist 
ülltott ki. nprn l't>lt'l IIH'g a val•1~úgnak. llll'J"t 
tiirv(•ny~zerlí jogon oslatnak gyakor·l<ísa IH' lll 
üllihat ki ~Pm jogos. Sl'lll indokolt l'<•lhú
horodúst. 

Tén•s azon heúllítús is. mintha e:-;upún 
tiihhs(•gi jog·011 l•lhírúlhatú katolikus kiiziig~ J'lil 
volna szú. mt>r·t a kast(·ly t.'lajúndt.•l\ozúsúnak 
iig~·e Plsti~OJ·han (iyiing~·iis mt•gyei vúmsm 
tartuzú vagyonjogi k{•J•Ms. 

:\t>m l'edi tl'ljt>st>n a t(·nyúll;ist az sem. 
hog~· a \·úr·os k{•pvisl'l•'i tl'stiill•t(•nt>k a;. 0J"l'Z,\"
kastt:•llyal kapl'solatos t>g~·hangú hatúrozata 
az én l'elll'llhez(•sL'lll kiin•tkeztl·ht>n lt.'tt \'l•gJ'P
hajthatatlan, mer·t az (·rn:·nyhl•n l{•vti tiirv(·
nyl'S rendl•lkeZ.:•sek szl·r·int a kt:•p,·i=-t>lt'i tes
tiill•t hat:'truzata jugor·\·oslat hiún~·úhan is ll•l
stibh hatt.Js<tgi jt'J,·;ihag~·.íst i~én~·l·lt. l h•n•:.; 
vúrrm·g·.n· tiir·\'l·n.\ liat•'•súgi IJizoltsút!,'<lllak his
g·_,·úJt\,e pedig lli\·ataiiJúl. h•llat 11~'111 az t'·n 
relll'lllll'zl'SL'IIl kiin·tkl'Zlt.•IJl'll l',.;ak a;. alúllld 
kikiit{•sl'l\kl'l hagyla .i•'t\'Ú a ll:ltill"tlZ:llot: .. 1. ,\ 

Yúr·os a ka ... l\··1.' l !·s a hL•r·tl'l esak alJIJan az 
l'Sl'llll'n l'ng·L·dhl'li út. lia az J·:t!,'yhúzkiizs(•g a 
k(•r·t útalakitüsi (•s hl'l"l'lllll•zt•si úllarn~L·gt·l~·t 

111111· rm·.~kapta t'•s az h•ljl',; l'gt'o.~;{·lll'll ' l'l•th•zi 
az il~·en l'illll'll tL•IIlll'l'iilci iisszv~ l· iill"'~'!.!'l'kl'l. 
A vúr·os Sl'llllllil,n·u alakhan (•s st•rnmil~·p~J ilsz
szt>gl•t PZl'kiJc'i) a kiilt~t"·gekhul Jllt•g akkoJ· 
~l'lll \"úllalllat mat!,'1ÍJ"a. ha az l<g~·Jwzkiizs(•g a 
l'l'lll{•lt úll<lllhl'gt•lylwl (•s :-;ajút l'l"l',it'•l~td lll'lll 
is \'tdna kt:•pl'S a intl'I'II'Ütht (•,.; az iskolill a 
lt'rn·zl'lt lllt.Hion l' l hl· l.\ t·zni. 

~ .. \ \·;irus az 1!1::~. l.'\ lcd l'h·;ifl;dt 1·., i 
1~.111111 l' i~kol;ll'l'llntarta~i st·gt'·l.\·l'n kh·iil st•rn
mim•mír l'".\'(• lJ Sl'L.'I.'I,\1. \·,.lL.'.\· l . . ) . t ,.., -~ .~ IIIZZaJar·u as . 
\·ag~· húrmi 111Üs ,iuttal<1~t. Sl'lll az ( lr<·z.\·-

Cipőit 

Bodroginé 
.. l P ét k •· r •· s k •· d i· s .~ b •· n ' :í "' :í ,. o 1 J n 

li~•Íil:.!.'"'• l\"''11111 lllo·a. 



kast(•)~· áten~-tcdésével knpt·solathan l'elnuwiilií 
kiiltsü~-tek fl'ch.•z(•sért'. scm az iskola (•s inter·
nútus t'cnntm·tásiu·a sem mnst, sem a jiiviíht>n 
magür·a m•m vit ll alhat. 

:t l laladéktala nu l goruloskodni tartozik 
a vúros a vür·osluí.za llll'f.,tfdl'lii (•s kor·,.;zt•r·íi 
t•llwlyez(•s(•r·iil. 

.\ kisgyíil(•si \'(•ghatáf'()zat indokolása 
szer·int : ,.a vüi'Osluí.za l'zég~'(.>nlctes állapot
han ,·an." 

A vüros J"clcttt•s hatús<í.ga tt>luí.t esak I'PI-
1l>tt>ll'st•n .iürult lwzzú a kast{>!~· útcnge
dl•s(•Jwz. 

~l'lll fl'IPI nwg a \'alúsú~nak. ho~~· hlí.r·
mif!·h• m•nws tiir·l'kv(•st kPI'l'sztt•ztt•m volna. 
IIH'I'l fpiJphht'Zt'Sl'lll (•s l'pliiJ\'ÍZS:,.{Ü)ati k(•r•toJ
!IH'IIl minden pJI'ogultsügtúl mt•ntesl'n kizár·ú
lat!' ,·;ir·o:-;i kiiz(•rdt•kt•t szolgül. Az indokohis 
sor·ún r·úmutattam arTa, hog,\' a p(•nziigyi iisz
szl'l"iiJ.!g(•s ok ú húl ÍIJ.!,\' a \'ÜJ'oshúza l.'•pit(•s(~nl'k 
iig~·t'. valamint l'J.!Y(•h r·('gl'n hilzt"idú k(•r·d(•sl'k 
t•gys(•gpspn oldandúk IIIL'I! s az intpr·nütus 
ll.'•tl'sít(•s(•r·t• is tdtt•m java-.Iatokat. 

tiyiinJ.!yiis. 1!1-t L (•\'i januür· lu·, 'i-(•n. 

/J r . ./1· .... zl1'f'lu;u y i Lfljus. 

.-\ c·ikklll'n foglaltakra vonath.otc'tan :·lllititsainkut 
rninclc·nhc•n l"o·nntartjuk. (Szt•rkl'szhii'Öt'J!.I 

K. A. 1..-na)l (i~·ün~~·ü~iln. 
,.\ ( i~·iing,viisi 1\atolikus .\gr·ür·if.iítsügi 

Lt•t!'t··n~·l·gyll•t h•l•r·tu't r· hú l ::-cin. \'asümap 
ll':,!l'll~'IIHJHil l'l'llllt•z. 

.\ Szt•nt Bl'r·talan-h•mplnmhan iinrwpi 
szl·ntmis(•n züszlt'•szt•ntl'l(•s (•s taJ.!a\'atús. L'Zt 
kiin•hilt•g a Szl'nt Fl'l'l'lll'l't.'IHI Kultiu·tuí.z:í.han 
dísZ:,!_\"ÜJ(•s, s dt•lutl'tn -t Úl'akor· rar·sangi vidúm 
111 íisnr· . 

. \ Zií.s~~lú"zcntl'l(•s t'•s díszg~·(íJ(•s iinnl'PÍ 
szúnoka BudaJwstr·íil P. ~a~y Tiihiitiirn ,J(•zus
t(u·s.lsú~i at~·a. a K:\L mozgalom l'gyik \'l'Zl'l'l'. 

A zú:-;zlúan~·ai ti:-;ztl't E:.!.Wd .\ntlr·üs sziil
lnhir·tokos hitn•:->t' Y<illalta l'l. 

.\ Jpg(·n~·napon a hl'lyhl'li LPH'IIh' 1-:g,n•
sii ll' t is m(•ltúkt'•pl'n k(•Jl\"ÍSt•lll•ti lll:tf,!<'tt. A I.t•
\'Pilte Zl'rwkar· (•s di-.z-szakasz ll·\'(•kl•ny r·(·szt 
\'l'SZ az iinm•psl•gckl•n. 

:\linclt•nkit. il'jilsúgunk lmr·ütait. a szphh 
magyar· jii\'ii IPikt.•s munküsait t•zt'rton is llll'f,!

hí\'ja iinrwps(•~-tt•ir•t.• a I{Pmll'ziis(•g. 

Hirdessen a Tudósítóban! 

11/TII.ET. 
TAJIKOZTA 

FEBRUÁR HÓNAPRA • 

Szt•nl Bertalan plébánia. 

l 

~-án. szerdán Gyertyaszentelő Boldog
asszon~·. i"nncpi rend: H órakor gyertyaszen
telés. majd körmenet. - 4-én első péntek. 
Eliizií délután :1-li-ig gyóntatás. Első pénteken 
a :\lenhúz kápolnájában egész nap szentség
imüdús. -li-án elsí) vasárnap. Este 6 órkor 
Oltúre~yll't imádási órája. - 20-án farsang 
vas1ír·nap; kezd6dnek a "Három-napok" mind
hüi'Om napon cgés1. napol szentségimádással. 
Heg~cl a szentmise alatt és este 6 órakor 
szenthesz(~d. A ,.Három-napok" szónoka Tassy 
Fer·cnc mezííkövesdi hitoktató, jeles népszó
nok lesz. Kedden a szentbeszéd délután 4 
(H·akor kt•ztWdik, utána lesz a szentségimádást 
helcjt>zíí hatalmas körmenet. Az Oltáregylet 
inmúr·üja mindhárom napon délután 2-3-ig . 
- ~:1-án. szer·dán Hamvazószerda. Szigorti 
IJiijl, húsétel tilos. Azoknak, akik 21 évesek 
elmúltak s még hatvan évesek nincsenek, 
esak egyszer· szabad j<lllakni. A háború miatt 
esak két hííjti napunk maradt meg, tart
suk meg lelkiismeretesen! Hamvazószer
dán a szentmisék alatt hamvazás. Kezdődik a 
nt.ll!~·h•'ijti idíí. Tilos a hangoskodó mulatozás. 
- .-\ Kúlní.r·iún minden délután i> órakor Jé
zus kínszt.>ll\'{'clt•st:•r·()J litánia. Nagyböjt vasár
napjain d(•Jutún :; úrakor a Szent Bertalan
tt•mplomuan hiíjti beszédek lesznek. A szent
hesz(•dckct ~crnes .János káplán mondja. 

,\'zt•nl !ft•rlnlan ph;bdnia anyakönyz·i Itirel: 

1/tíza ....... ,í!Jol kijfijttek: Korpás József és 
Tm·onyi ~hir·ia. 1\únya István és Farkas Aranka, 
\\' Pigt•l .Júzsl'l' (•s .Jár·vüs Piroska, Fazekas 
.ll',zsl'l' t'•s Lt'•v•li Ilona. Hoskovúnyi János és 
( it•l'zi 1\atalin. Ft•l'l'lll'ZY U~· u Ja és Rákóczy 
Irt:·n. ~IPI!~·t•r·i Istvim és ~laticsek ,Julianna, 
Yitt:•z < iallai István és Cser·ta Hedvig, Bar
<lt'lt•zki Antal .János (•s Kiss Maj;{dolna, Tho
r·oezka~· .-\n tal Zoltán és Wiltner Veronika 
Cst:•pún~· lst\'ún és Hcgedűs Anna. 

Öntudatos Icatolileus ember 
egyházi adóját idejében fizeti. 



Elhunytak: Bágyi József 72 éves. Holecz 
Mária Ács János üzvegye Hi, éves, Király 
László 69 éves, Hulmóczky Ilona Medveczky 
János özvegye 72 éves. Gyurosovics ,Józser 
()2 éves, Vági Antal tli hónapos. Ruzsin Ft~
renc 36 (•n•s, l'zindt•l Amália Benei Ferem~ 
özvegyl' Hll (•ws. Csekei Viktúria Hucska .Já
nosné 7i, (•n•s. Antal Lajos l napos. Yh·1í~ 
Mária Feh(•r .!ünns özvegye sa éves. Vojcsek 
Mária Takács János iizve~ye 77 (>ves. Kiss 
Mária H napos, Csépány Veronika Kiss Jánosné 
77 éves. Szántó Julianna Csépány Jánosné 
Sil éves. Mátyási ,János 68 éves, Kerekes Ist
ván 22 éves, Bardóc:~.y Bl'la 4 hetes. TMh 
János 59 (>ves. Pan~·ik Pál lS l-ves. ~folnár· 
Júlia 69 éves. Garai Erzsébet Kiss Sándorn(• 
42 éves, Kova .Júnos 80 éves. 

Ferenc1·endi pltíbdnia. 

Február :!. SzNda. G~·ert~·aszentelií Bol
dogasszony iinnep('. B úrakor ~yertyaszt•ntel(•s 
után körmenet t'-s na~Q·mise. - Febr. :l-án 
sz. Balázs napja. S (mii~ minden úrúban szent
mise közben torokúldás. - Febr. 4. Elsií 
péntek. EWzíí délutün és napján ~~·(mtatüs. 
Febr. (). Vasárnap d. u. litánia n:·~eztével a 
Rózsarüzér társulat havi sorsolüsa. --- Fehr·. 
lll. Heggel li úr·akor· a Húzsal'íízt•r Türsulat 
énekes szentmis(•je. -- Febr. :!O. HP~gPI li 
órakor a lll. Hend (•nekes 1-'ZPntmis(•.ie. d. u. 
havig~·ülés. -- Febr. 2:1. Harm"<tzúszt•rda. He~
gel R órakor ünnepéJ~·es hamuszentel(•s (•s 
hamvazás. -- Febr. 2il. Péntek d. u. :1 úrakor 
nagybőjti szentbeszéd.- Febr. 27 -én vasür·nap 
egésznapos szentségimádás. d. u. 2 úrakor az 
Oltáregylet. a Makor a Rózsafűzér Társulat 
imaórája. 6-kor szentbeszl>d. litúnia . .\ na~y
bőjt folyamán a szokúsos péntek esti litáni
ákat elhagyjuk l>s a d. u. :1 úrai litánia ke
retében tartjuk meg. 

Ferencrendi pltíbriuia rmyakiitt!ll'i ltirt•i: 

Házas.o.:rírJof kiitiittf'lc: Dr. István ka Fe
renc és Hiíger ~lüria. dr. Yitéz Keresztesi .Júzst•l" 
(>s Matusek :\lúr·ia Hozúlia. Honm~·ee .Júzst•l" 
és Kisduda ~lagdolna. :\t:•met La.ios (•s Gam
bár Hozália . .\tolnár U~·ula és .\lagyar· Húza. 
Fábián Miklós és Bognár Ilona. 

Elitunytak: Babróczki István ;-,;-, éves, 
Mónics Ernőné sz. Ozsníth ,J ulianna :1-t (•ves. 
Halasi Ivánné sz. Királ~· .\Iúria :1:! éves. üzv. 
Ébel Józsefné sz. Krojdla :\lár·ia li2 (•ws. 
Veszprémi Imréné sz. Bakocs .\lár·ia 7:i éves. 
Kovács Gyula U!J (•ves, Var·ga ,János ::; éves. 

Vidéki e16fizet6ink részére csekkett mel
lékelünk azzal, hogy az évi el6fizetési dijat 
befizetni sziveskedjenelc. Felülfizetéseket 
köszönettel fogadunk. 

Érsek Urunk Önagyméltósága januárban 
kelt Ieiratában. melyben a Szent Erzsébet
templom ünnepélyes megáldását engedélyezte, 
mindazoknak. akik adom{myukkal a Szent 
Erzsébet-tt'mplom megújításlit leheWvé tették, 
áldását kiildte. 

Emerlcana. A Vizkeresztet megelőző 
délutánra jelzl•tt emericanás bál az i~meretes 
tilalmak (•s korhitozüsok miatt az idén el
maradt. Azok azonban, akik a bálon részt vet
kk volna, adományaikat eljuttatták a Emeri
cana priorjához s íg~· a ,.néma bál" 800 P össze
get t•redmt:•nyPzt'tt. Febrmír H.-án, a hónap má
sodik keddjén az emericanás előadó ezuttal 
Dr. Wiltner Sándor kúrházigazgató-föorvos 
lesz . .-\z eliindás s1.ínhei~·e most is. tekintet
tt.•l a Szpntkor·ona-hüzhan folyú munkálatok
r·a. az als<'JYúr·osi 1\ulturluíz enll'll•ti ter·me lesz. 

\\"iltrwr Sándor· (•s hitvest' óhídi Légnuín 
Lenke januúr· :.!i"l.-én iinnepeltt:•k házasságuk 
2il. (•YI"ordulújüt. azon a napon, amikor leányuk 
Wiltner· \"er·onika (•s Thorockay Antul Whad
na~y házal'sá~ot kütöttek. l\lindkét házasság 
meg~ildüsa az újonnan megáldott Szent Erzsé
hPt-tt•mplomhan Wr·tent. Gyüngyös katolikusai 
szcretettel gondolnak a kHztiszteletben álló 
csaltidra és éiPtiikre imádságos lélekkel ké
rik a .\findenhutú gazdag áldását. 

, 
EGVHAZMEGVEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER--GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

llf'féll'kf'f elfogad. kölcsönöket folyósít. 
Telefonszám: 230. 

A megújult Szt. Erzsébet-templommal szemben 
legjobban füszerárút. csemegeárút 

PÁLDY (PAMPUK) MIHÁLYNÁL 
szerezhet be. 

Pontos kiszolgálás l Szolicl 'rak l 
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Pátzay János kar·nttgy gyiingyiisi miíkii
clésének tlz éves jubileuma alkalmüh61 elií
kelő közünség eWtt megrendezett ünnepi hang
versenyen szép sikerrel szerepeitek l>nekka
raink. A vendl>gszerepW müv(•szl'k. rnint Szil
vássy Margit opel·a(•nekesnú. Vü1·helyi Antal. 
Szalai Lajos és Huszti Zoltán míív(•szpk ha
tásos müsorszámokkal tetU•k ktilünösen sz(•ppé 
az értékes estet. 

P. Lugosi Félix ferences hitoktatút. aki 
öt évig volt Gyöngyiisün s a FPisíivúi'Osi s 
Alsóvárosi Elemi iskolcíhan nagy szen•tettel 
és szép eredménnyel foglalkozott a 1·eühizott 
gyermekekkel, rendi Whatúsúga Szolnokr'a 
helyezte. A dolg< s munkatü1·stúl. jl'1 ha1·úttól 
meleg szivvel veszünk búcsút s <ildúst ké1·iink 
új beosztlisában vf>gzett munküjára. Hitoktató 
munkakörét P. Vértes Honor lútja ma.id el. 
aki eddig az alsóvárosi pleminiai ir·odút Ye
zette. 

A Katolikos Legén)·egylet múr l'(•gúta 
tulniítt a társadalmi egyt>sületek kt>r'PtPin. 
i8 éves mult áll mügiitte. ~la m<ír· <iyiing-yiis 
város , iparos (•s kl'resked«'í. tür·sadalrnúnak 
összefogú otthona. :\Iig van ipar·os, vag-y kP
reskedő. ki fiatal koráhan ll<' itt szívta volna 
magába a kutolikus vilúg-szpmi(•Jptpt. J::s alig
van család ma is. nwl~·nek Jpg-alúhh eg-~· tagja 
ne venne tevéken~·en l'észt az Egylet mun
kájában. 

l'izkl•rt• ... zl napja mindig- nagy jPIPtt'is(•
gíí az Egylet ifjúságúuak (•Jctl•hen. Ekkor· zaj
lik le a szokásos évi nílasztüs. :\z t !14-t-Ps 
tisztikar vezetiíi a következlik ll'ttek: I. d(•kün 
Verik István, ll. dék(•n Botka .Júnos. Yigalrni 
elnök Terjéki ,József. jegyz«i \'«'•('si lmr·l'. zász
lóvivők Bogdány László és Besze ,Júzsel'. Súun
vizsgálók Légán~· Lászlú {•s Tasi Tibor·. kiin~·v

táros Szemcs István és Debrei lstvún. \'úlaszt
mányi tagok Hajnal Béla .• Juszt Dúniel. Ba1·tha 
György, Farkw; Kálmán. Batik ti~·ula. Tasi 
Tibor. Kalmár ,Jeníí, Ilettik L<iszlú. Trombi
tás István. Hisszük. hogy az t'1j tisztikar· igyek
l-lZik méltú lenni az Eg~·Jt'! nagy llllllt,iúhoz 
i>s eliídeik péld<is IHrzgúsügú hoz t'·s a Illosta
ni neh(>z idükben is fanatikusan dolg-oznak 
majd az Egylet felvirágoztatüsút>r·t (•s a tisz
tultabb keresztény vihígnézet(•l't. 

Spánylk J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS, Kos~uth-u. 15 

Zenés "'zfnjáték megy ism{>t hétriH-hét
I'C az Egylet szinpadán a vasárnapi kultur
délutánok ke1·etében Ez alkalommal "Őfen
sége szerelrnes'' círníí operett ker·ült szinre. 
A szer·t>plíík a város kedvenc játékosai, kik 
múr· eddig is oly sok kedves percet szereztek 
Uyiing-~·iis kiiziinségnek: Bohnert .Jutka, Ga
larnhos Vilma, Duhréczi Hózsi, Bajnai Irénke, 
Bakú Jstvün. Kalotás Lajos, Hornyák Géza, 
Peti Fe1·ene. Kiss Lciszló, Lukács Ferenc, Cso
IIIOI' Béla, Fehér István, Magyar Ferenc, Ko
csis l >ezsö, Kiss Arpád, Fehér Gyula. 

Kulturest. Az cgyhüzközségeink rendezé
séhen sorozatos kulturesték között január 28-
ún Balázs Piri Lajos igazgató és Vértes Ho
nol' ferences atya szóltak komoly és értékes 
elííad<ishan a Kulturházat ezuttal is zsúfolá
sig rnegtiilW hatalmas tömeghez. Legköze
lebbi kultlll'estiink febr. 2i -én lesz. A Kultur
t>stre g-yer·mekeket ne hozzunk! A belépés 
díjtalan. 

Társulataink ú.l tisztikarainak névso
nit az alühhiakhan küziiljiik. 

.'··:zt·nt f(,·r('szt Ttírsulat. Elnük Kiss Fe
r·pnc. l'«'ídl>kún ifj. Bo~-:nür· .János, aldékán Hor
V<ith Hah Fen•rw .• Jegyz«í Bogdán~· András. 

."izntl Tanuís TIÍrsulat. Elnük :\fátyási 
.Júzsl'l'. t'iídi-kün tleg-t.•tlíís ,J(Jzsel'. aldékún He
g'l'(hí~ ~lihály. jPgyzt'i Misi .János. 

·"'úíz .l/liria Ttirsulat. Elniik Budai Já
nos. l'iídt'•kún Tóth Benei Lajos. aldékán Han
ka 1\ovües ,Júnos .. iegyz() Gyuris ~lihály. 

.•.;z,·pft'jf,·f,·n Tfírsulat. Elnök Szabó Im
I'l', l'«.ídt'>kún (iulyús .János. aldékán Kozmári 
Jstvún .. iPI!YZií Tuza (iyörgy. 

u,;zsaf/íz,:,. Tlirsulal. Födékán Antal 
J .ajos. ald(•kún Egyed Ferenc. jegyző Tasi Já-
nos. 

Városunk értelmiségi ifjúsága január 
:\lt.-ún. t'PIH'UÜI' 1.-(•n és :->.-én és egy később 

kiiziilt idiíponthan m•ves tudósok és müvészek 
kiizn•m ií kiid(•s(•wl Pliíadússoi'Ozatot rendez. 
\ nw~as,.zinvc•nalt'l Pl«.iadú~okm rni is felhív
juk ol\w.;t'link l'ig-yPimN. Az elstí eWadás a 
~lütm ~lozihan lesz d. e .. a többi a Kultúrház-
han Psh· 1 ~ 7 úra.i kezdettel. 

~lil'líitt hírtort vásárol. keresse fel gazdagon 
l't.•Jszpt·l'lt mktúr·amat! Temetkezési vállalatom 

mindPn igényt kielégít 

S~nóllng László 
a~ztalos-rnester butorraklára és 
temetkezési ~·állalata. KostSuth-u. 2:!. sz. 



8 GyiD&';t'llil Katollkllli TudóNitó 

A ferences templomban vt'>gre telje
sült mind a hivek, mind a ferences aty1il' régi 
vágya. Elkészült a művészi kivitelíí hatalmas 
méretű új szélfogó üvegajtó. Az alkobis Ft. 
P. Oberten Odiló a gyöngyösi teológia eg~·ház
müvészettörténet-tanárának tervei szerint ké
szült, aki mindenben a legg~·akorlatihh múdon 
és a templom stflusának megfelelöen .iü1·t el. 

Mlseváltozás. A ferences templomll:m a 
vasár- és ünnepnapi miserend részben meg
változik. A katonaság ezentúl nem a B órai 
nagymisét látogatja. hanem külön szentmisét 
állitunk be részükre fél ll-kor. Így az l' llligi 
11 órai nagymisét fél 12-kor tartjuk nwg. 

Házassági jubileum: Három közth•ztc
letben álló gyöngyösi család tartotta egysze1·re 
40 éves házassági évfm·dulóját. Jan. l:i-én 
d. e. 9 órakor szentmise keretében jubilültak 
Pogány Béla ny. postafeliigyeW és neje. 
Zsiga Aladár földbirtokos és neje, Huba Fe
renc hentes-mészáros és neje. Ik P. Hmváth 
Zsigmond teol. tanár me leg szavakkal kii:,ziin
tötte az ünneplöket és az Eg~·ház lildús;iban 
részesttette a jubilánsokat 

A diákotthon mozgalomra a ~yön~yiis
felsővárosi plébánia teriiietén begyiílt: Tt>mp
lonli gyűjtésből: l.B7t·()i) P. adakozüshúl: 
8.716'56 P, összesen: to.OHS·:!t P. ehhez ,i;írul 
még a város adomán~·a 2.ooo·-- P. ú~y. hog-y 
a gyűjtés jelenlegi állása: 12.oss·2t P. Tt>l'

mészetesen a mozgalom tovúbh t'olyik. T<mihhi 
adományokat szivesen továbhít a plékmia
hivatal, lapunk pedig a még h('(•J·kczíí ado
mányokat ismertetni fogja. 

Karitász. Gyöngyös vci•·os ú1·i köziinsé
gének immár megszakott talülkozú hein• ll•tt 
a Karitász tea-délutánja. meJ~·et az egyl'siilet 
minden hó második vasárnapj;in rendPz. A 
januári tea közbejött akadály miatt h(•tkiiz
napra tolódott ki, azonhan hála a kUziins(•g 
szfves érdeklődésének. újból telt termPink 
voltak s a hangulat is kitiínií volt. ~ag~T(•szc 
volt ebben Szemtér KúJ•olv mútmhüzai crü,,,,._ . ~. ~. 

szerész úrnak. aki a .. CsaládJ·c·tl" t:u·tott jcrpn ,.., 
értékes eWadást, a nála megszokott kl'd\"es, 
közvetlen előadássaL Az uzsonnál•1·t ( 'spJ•ta 
Jánosné, Doboly Dánielné, Kahdehú ,flínosné. 
Varga Ignácné, dr. Lihisch Kcirol~·né (•s lhiH•I 

NEMZETI HITELl NTÉZET 
RÉSZVÉNYTARSASAO 

GYÖNGYÖS, H AN l SZ-T ÉR 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

!\lihályné íunéík adtlik. A n•zetéíség ezúton 
is lu\lás kiiszünetet mond (••·tt.•. A l'eht•míri 
tea-délutiima is szl'J'etcttcl vü•·.iuk k('d\'l's 
ves vendrgPinkct. J::Jn•zptes míísm·J·úl gon
doskodás tiiJ·tt'>nik. 

SZEitKESZTÜI ÜZENETEK: 
t't"lrlünk lllllllik a .,\'ilro~<ihundús" tirnak, ah.i 

kl>t í?.b(ln il' nll'gkt'•rde?.tc tiiliink. ld fclt•liis aú•rt. hogy 
ll Sz(lnt 1\oro•Jahú?. dí,.?.tcr·rnt'•nck nwrw~·1•zet<> heomlott. 

A kri:-túl~·ti"zta t(·nyál:ís a kii\'l'tk(lzii. 
Egyh.lzkiizst'•J.!iink tuntíel'll t'•s kt'·p\"i:•(llc.itt'l'tiilcte 

l'J.!~·hang'üln'.! elhatúrc•ztn. hol!~· a S?.t•nt 1\oronahtí.z 
ll Í~<?.l(lrmt'•ne l, mt•nnyl'Zl'lt•rc :\Jú r ton J.a.ios fl'l'tiinúi \'t'sZ
szcl nwgfesteti a tiirtt'•neti tt··n~·t. hol!~· u 11111!-r~·ar· 

Sz(lntkorona kt'•t alkalommal is t•hhen a húzhan pihl'nt 
meg. ...\ rnenn~·t•z(lt-frt•skó eliikt'•s?.itii nnrnk:ílatai llll'J.!'
kezdüdtek. A \'llkoh1tot a h;J,!Iáig h• kl'lll'tt ,·erni. E 
munkálllt kii?.hcn tiint ki, IWJ.!Y ll nwnnyt•zet kh. lll 
l't'ntiml>tern~·ire meJ.!sülyt•dt t'" ht• \'olt horpad\'a, nll'l~· 
hcl~·enkt;nt tO J;, et•ntimt'•h•res mknlattal \·olt l'ltiin
tl'tve. Echiig ha.i t'" hilm m•m tiirtt'•nhl'lc•tt. ez pPdil! 
onnan s?.ürmazott, lwgy a pacll:ísti·r Jünl'kl'l"ití•sst'l 1'1 
van z:ír\'a, azon !'(lilki nem jár. azt senki n1•m hasz
nálju. il!~· ll hihüt korúhhan t:•szlt.>lni 111'111 h•ht•lt•lt. 

Szllkt'•r·tci t'•píti•szt•k viz,.;gúltük nwg- uz l·piilt>IPI 
t'~' azt tanácsolták. hnJ.!y a lll'hnrpadt nwnn~·l'Zl'll't Je kt•ll 
hontani ~"azt tijm felrakni. Ezzt.>larmJ,!yohh .iavitússal 
kapcsolathan oldotta nH'J.! a tanút·s azt a rt'·g-i ki\·ün· 
súgot. ltof.!Y a diszlPrPmlwz e;-;atlakozc"o < "eeilia-h•rmt•l 
is l'f,!yesiti n disztcrcmmcl. egy (lJLOihatc'• u n ... paraván" 
ajtth·uJ t'~' ll kl-t termet eJ.!f.!Yt' oh·asztjll. :\z \•pítkt>zt•,.;i 
munkúk. llll'lyt•l u~·iinJ,!'~"iis l'J,!yik lcf,!ismt•rh•hh t'·piti·szt•, 
( iajdúczk~· llezsli \'t'J.!PZ, múr ht>l'ejpzc"•s c•lütt 
ÜlJnak l'S azok llt•hún~· IIIIJIIIII bt•liiJ tPijCSl'll kt'SZl'll 
lt•sznek. Szúz t:•s ~Szúz klltolik•rs testvt'•riink iiriimmt•l 
\"(lszi tudomúsul. huJ.!~· nwst már tt•i'!lliink igazi niiJ!~·

ter·em. ~.; !J11 a festc"intunkúk is ki•szt•n ll'SZIH'k, icazi 
dh•zter('lll lt•sz. Ihog~· pedirz a llll'J!IIIIJ!'~·ohhitott i•s llll'g
sú•tJítl'tt nag~·h·r·cm m\•gis t',.;llk .iohhan l' ug ja l :!.lM M J 

klltolikul' hi\"ii tt•kinti·J~·(•t kiilsöleg is enll'lni, t•g~· 

)Wrl'ig scm \"ÍilÍs i·" k(>t".(•ges. 

Legfobb rnlnö•égU árul 

legnag,..obb vála•zlékban, 

legulc•óbb •zaboU t!lrakon 

Szlobodától 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 
9 Y Ö N GYÖ S, H A N l SZ-T É R 8. 
Uvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 

DOZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 

,\hlaka .Júnus t'M FPrl'nt· kiiny\"uyomdüjának 
nyom ta táMa, (i yiingyiis. 

F1•ll'liiM khulú: ~lono"tory .\durjün. 
Szt•rktosztiil't'J.! t'•s khulúhi\"atnl: Szt•ut Bl•rtalau u. "· 
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