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~leg-jelenik minden húnaphan. 

Felt'léís szerkesztlí: 
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Jll"l'JlOst. plt:húno,;. 

Elíirizetési ára egész évre: 
a·- pengő. 

Egyes !!Zám ára: 30 fillér. 

Mi erősebb a halálnál? 
Az ír•ú azt mond,ia r·ü. hog~· az éiPt. A 

hívíí a kérdést is másképen teszi fel s azt 
tudakolja. hogy ki - (>s nem mi - er(ísehb az 
en~·észetn(>J. az Plmúlásnúl s a vúlasza ez: 
az Isten! Húsv(>tk()f', amikor· ú.ira hallunk r(•gi 
himnuszokat. mik visszaU•rnek (•niíl-éHe. bút·
hog~· is változik kiir·iiliittiink a vilúg. kell. 
hog~· a szomm·ú gondoktúl leszegezett fejün
ket kUr·ülhm·dozzuk az ég peremén. ma.id pe
dig fl'ljehb nézzünk kéklií messzps(•ghe, amei'I'P 
.iobh hazüját se.iti nz elme s akarjunk meg
g~·éíziídni ar·r·úl. hogy minden vihar· l'l szokott 
ülni. minden gond eg~·szl'I' feloldúdik. s iit·iikké 
a hetl•gség se tart és a sokszm· sír·ú at·t·r·a is 
eg~'szet· mosoJ~· s megh(>ké•It vonás ker·ii l ... 

Kt·isztus a tanítt'1 (>n•k hai'Ilmdik tavasúul 
n(>zett szt>mbe a szür·n~·ü r(•mmPI. Üt hámm 
(•vi clil'séís(•g (•s né•psZl'I'iis(>g utün enwltP hi
tflra a nll'gvültozott és kiinn~·l•n hpl'olyüsolhatú 
nl•pszeszél~· ... S akik a múlú napok szem
pontjai szerint nézik és ítélik nwg az esemé•
n~·eket. azok akkor. a tavaszias úpr·ilisi dé•l
utün. a nag~· Halott eh•rn~·edt taJ,!jait tartú 
kPreszt Wv(>hl•n. a sütl•tn•. -- l'J!(•szpn é•jtsza
kai siitétr·p borult (•J! alatt. azt hitté•k nuí.t·. 
hogy mincll'n Pln•szptt ... \'aJ,!ynn siité>t volt 
akkot·. ÚJ!~·. hog~· a siité•tsé•g tl'I'hé•t m•m hii·ta 
a W lel sem (•s megvonaglott \' onaglüsa ki iz
ben elsÜJ>I"Iídtek az emhe1·ek hüzai (•s mély 
szakadékokba zuhantak azok. akik mé•J! nem 
is olyun régen l'súl'oltük a Fl'll'l'szítl'ttl't. .-\ 
sírokbúJ pl'dig feh(•t• át·n~·ak Slll'l'alltak a l'iiJdr·p, 
minteg~· jell'zvé•n azt. hog~· a Halott. aki miatt 
a tl•r·mészl•t l'ml' hOI'zalmas pompüjút kil'ej
tettt.•. a sír·han Jpviíknl'k (•ll•tl•t ajúntlé•kozott ... 
:\ nép rwdig llll'llé>t \'l'l'\'{' l'utott haza. sit·atni 
esztelen düreségét, siratni a l'eledl•keny~(·get. 

a hazugság szavának künnyen elhivését és 
visszasírni azt az idiít. amikor még Krisztus 
.iárta vál'Osait. gy{lg~·ította betegeit, feltámasz
totta az il'jút s a leán~·t. s fehér ken~·er·et 

adott neki számolatlanul. miután eWzéíleg- hit·
dette csOll<í.san Pgy jobb világ s egy szebb 
(•Jet igéit. .-\ katona pedig ott a kereszt tövé
ben. a l'üjdalomtúl süpadt tanítvány mellett s 
ll'gtiihhet szenvedií J::desanya társaságában 
kimondotta a nagy hizonyságot: Valóban 
Isten fia volt~ 

.\lost húsv(•tra ismét vonaglik a Wid. .\ 
l'eketl' (•.itszakúhan tiízl'sií hull és halál, s ma
l!~·m·ok szé•p hazüja. dr·ága szüliífüldünk is 
ml'gsziint a nyugalom ~ kieg~·ensúlyozott élet 
hiztos szigelP lt.•nni. Tolongunk a népek pi
al'Üll. dl' ll'galúhh H'I'jiik mi is a mellünket 
s hissuk ht.•. hog~· lsh.•n nélkül. lsten ellen 
nint's é•let (•s ninl's haladüs. S ti. Katonák. 
eg~'l'111'11hüs l'iai nemzetünknek. kik most vér
llen. vasban har·l'oltok az itthonmamdottak hús
,·N.iai(•r·t. az elhangzc'l. diadalmas allelujáért, 
amir·p vái'unk. nag~·on vár·tmk már. ti. ma
gyar· katoruí.k legyl•tek a nemzeti gondolat 
nwllett annak a Kt·isztusnak is hii katonái, 
kll'l·;r a r·úrr1ai lé·git'l t't!.\ ik tagja hitvallüst tl•tt. 
11111-!Y ,·aJúhan lstt.•n fia \·oJt! I::s a Kr·isztus. 
akihez hii mamd vag~· akihez visszatér eg~· 

rwmzet. aki ama vasú!'l1ap hajnalban szétti.irte 
a sii· sziklüit. er·iit ad nl'künk gigászi harcunk
han. ,·eJiink lt.'sz a siitNség idején is s meg
tanit nw.id l'g~·eJjiin•ntll.i s biztosan be is kiivet
keúi johh vilúf,{han. ú.ira eg~·másra talülva. 
minden I'osszat ell'ell•dn•, soha nem l'rZl'tt 
holdogsáf.{gal é•nl•kl•lni a l'eltámadást jelentő 

alieiujút ... 
lJ. ! .. 
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Központi irányítás. 
Jltírdus 8-ríu a :\lag~·aror·szágon nwg,il'

lenií katolikus sajtótl•rmt:>kek szerkl'!o'Ztlíi. illeh'l' 
kiküldöttjl'i tanácl'koz:ísru g~·iiltek iissze a 1\ato
likus Akl'iú budapesti kiizpont.iühan (Ferem·iek
tere i.) .-\ tanácskozüson megvitattük annak a 
sziiksl'gességl>t, hog~· a számtalan katolikus sa.i
tótprmt:>k ne esak a helyi katolicizmus Pse
mén~·l•inek t:>s Wrtt:>nt:>seinPk leg~·pn hir·lap,ia 
t:>s kiszolgülúja. hanl'm az eg~·etemPs nmg~·m· 
katolicizmus iig~·eit is tartsa napir'l'lldl'll (•s 

küzponti gondolatoknak is ll'g~·en szllszúlú.ia 
és t'ákl~·aviví1jl'. Ezen az iis:-ze.iiiwtelen a Tu
dósít<lnk rt:>szérííl is .il'lrnt mPg kikiildiitt (•s 

kétségkívül olvasúink is hel~·e:-l'lni l'ogjük. ha 
U~·öng~·(is valláSOS l'll'tl'lll'k l'ig~·l'Jés(•n l'S hir·
szolgálahín kíviil korunk nag~· mozgalnuinak. 
a katolikus akl'ió sodrásúnak nwgl'elelúen nagy 
mag~·:11· katolikus lig~·l'ket is megszúlaltatunk. 
illetve tov:íbh adunk lapunk oldalain is. 

A lútlolikus IJiríkoltllfJIIok iig~·e (•r·dl'
kt.'>hen új IHli'Sonúzúsr·a van sziiks(•g. Igaz 
ug~·an. hog~· vür·ostlllk az t•lc.iir·ún~·zott. illetve 
ter·vhe n•tt eg~· pl'nglis t't>,iadút jütszi kiiny
nyedst.'>ggel nwgadta. júl'ormán an(•lkiil. lwgy 
a gyiíjt(•s igazi nag~· hulhimaí mindenkihl'Z 
elt'•r·tek volna. s íg~· a kiizponti gondolatnak 
ell'get tl•ttiink. azonhan a sOI'sl'ol'lnúlú mozga
lom ma a l'l'lúton ülJ m(•g esak (•s az igazi 
l'rl•dm(•nyhez mt'·g :-ok milliú pl'ngií sziikséges. 
~em k{>ts(•gl's. hogy amint t>ddig is. a hivatalos 
g~·iijtés után. lill'!! mindig (•r·kl•znek adomünyok 
pJ(•húníüinklwz. l'Zl'n r·ii\·id l't>lhívús utün az ado
mányok sz;ima llll'!.!'sokszor·ozúdik s így il',iús;i
gunk s .iüvlínk hiztosítúsa (•r·dl'kt•bl'n kimagasl ú 
teljesítm(·n~·ü n kk l' l az l' ls <'ik ki iz(• l\erii lii nk. 

A hOsvéfl gyónás IdeJében éiUnk ! 

Katolikos vagy! 
Nem rnulaszthatod el! 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

Rt:SZVf:NYT ÁRSASÁG 

«i,v•;llll'.'""~· llani~l·ti·r l. 
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,, Bokréta.,, 
kön,·,·-. papia·- ze•n•·
rN dfNZIDÍÍkt"rf'Nk.f"di•" 

•• ,. ft \" •• ,. •; s 
KO!t§Ufh utc·.n .ö •u~. 
Tclelon•zárn: -a:..-.. 

Tudti ... ílfínlf ,;_._ a lwlmkf'lf'II!JYt'. Ez u eim 
talün sokakat mosoJ~·!,!úsr·a kt>sztet. Azonban 
t.•z a eim az (•IPtl't akar·ja kil'l'.it.•zni. l~desanyúk 
tud.i<ik igaztin. mil~·pn roppant bajok vannak 
ezl'n a t(•r·cn. hogy a sziilctt.•ndlí. vagy meg
szliletett kis élet szümára nincs biztositva a 
a h<ihor·(rs sziir·nyiís(•gl'k miatt a sok-sok aprú 
ruluícska. 1::s llll'nnyi kl'Sl'l'iíst>gct. mcnn~·i 
szitok-halmazt kell iintudatlanul is a g~·pr·mek
nck hallania. akit az Isten élni rendelt. dc 
az t.•m hl'l'l'k údüz tusúja nwgrosztja íít legele
mi hb íg(•nyl'itiíl. 

A mi vallúsunk. a segítés. az l'gymásra
utalts;íg. a szer·etl't mllúsa. azt kívánja, hogy 
\'l'g~·iik (•szr·c ezt a ha.it is és ahol otthon szek
r(•nyl'k m(·l~·(•n nll'ghúzúdik m(>g habaruha. 
vag~· l't.>h(~r·nl•mií, ne k(•ssiink t'l•htjlínlani a 
katolikus akeiúnak. lemondva iizér·kcdésrííl. 
n~·l·r·t:>szkedl•sr·,·íl. iinzetlcnül szolgúlva minden 
kiesi és ma igazán nag~·on fontos. mag~·ar élc
Íl't. A katoliku"' akl'iú níndorbahakeleng~·ét. 
illetve kt.>lt.'ngyt'•kt.>t J(•tl•sít. hog~· a t'ehér r·u
húeskák elindulva. missziút. szent küldetést 
tl'ljl'sítn• hh·dl•ss(•k az édesanyáknak és majd 
a kiesi gyl'l'mt.'kl'knl'k. hog;; a vallásos lelc
m(>ny szí•ppé tl'ltl' (•s ar·ánylag gondtalanná 
e!.!'yéh gondokkal :uut'lg~· is tl'll•tiizdelt életii
ket f- i.J 

Tisztelettel kérünk ft.>IUiflzetéseket 
a Tudú:-ítúm. Az l'llíl'izet(•si d íj ma oly cse
kéJ~·. hog~· az olmsúink hehítják. hogy esupán 
l'I'I'l' túmaszkodva. íJ~·en l'legüns kíüllítúsú lapot. 
mint a Tudúsítú. kiadni ma nl'm lelll~t. lsmer
tt.•ssiik lllt.'g lapunkat músokkal is. (i~·iingyiis

Ilt.'k még sok esalúdj;ihan nt.•m ismer·ik. illetve 
nem olmssúk (•s m•m támo~at.iák lapunkat. 
Eg~·hüzkiizsé~eink t'•lt.•t(•nek híl'lliikl't. mi min
tlig hútr·an t'•s iintudatosan k(•pvist.'lí l'nnek u 
IHI!.!~·múltll. vallúsos vür·osnak katolikus t'l'llc
kt•it ,·,s llldt.,sit hir·l'ir-c.il. l'ddi!! is sokan SZl'l'l't
tt"•k. \l·lll szahad at.onhan hiún~ozní t.•g~· gyiin
gyiisi katolikus t·salüd asztalúr·úl sem. 1::s akkor 
mt'•g tiihhet tudunk mi is tar·talmilag adni. 

Mindazoknalc, alcilc feledhetetlen férjem, 
G. Csépány János elhúnyta allcalmáb61 
együttérző részvétülekel nagy gyászunicban 
vigasztaltalc, ezúton fejenüle Ici bensőséges 
köszönetünket 

G. Csépány Jánosné, 11. Vidi Ilona 
és a gyászoló rokonság. 
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Egyházi adó. 
Városunkban a katolikus egylu'lzi adú 

eléggé új keiPtü. Ezzel magyarázhatú meg 
az, hogy nagyon sok testvérünk - küztiik 
Wbb intelligens ernher - nem tud.ia. hog~,. 

mil~'en célt szolgál a?. általa fizetett egyházi 
adú, kik határozzák meg ennek nngyságát. 
mi módon vetik ki, kik ke?.elik. van-c aki 
azt cllcniírzi. 

Ezekre a kérdésekre szerctnénk t-gy 
egész r·üvidke kis c!kk keretéhen l'elt-lni. 

Mh•Wtt azonhan a l'cntiekr·iíl szúlnúnk. 
eloszlatunk egy általünos, dc egész fl•rde hie
delmet, ami nem más mint az. hog~· sem a 
fclsüvár·osi plébánia pap.iai, l'em pedig a?. 
als6vár·osi bar·átok egyetiPn sárgarPz l'illért 
sem kapnak a?. cg~·házi adúhúl. Tchút aláhú
zottan kihangsúlyozzuk. se személyi kiadásai
kat. sem pedig dologi sziiks(•glPtiikct az adó
ból a plebániák nem fedezhl•tik és nem is 
fedPzik. 

Az egyhúzi adút sc a világi papok. sc pedig 
a hurátok nem kezelik. hanem az l' célra l'clál
lított közüs adúkezclíí ir·oda (Szt. Kor·onuház
emelet) mclyet ünzetlenlil minden fillér· díja
zás nélkül. nag~· hozzáér·t(•sscl. végteiPn nng:v 
júakarattal eddig Kú~a ( Katr·ics) .Jún os bá
tyánk vezetett. irünyított kir·iil mPIIPslt•g 
az a hir van elter·jedvc. eg(•sz jogosan - hog~· 

a legjobb emhPr U~·iing~·ii~iin. Sa.inos Ü a kii
zelmúltban. r·ernéljük. r·iivid idiír·e az eg~·Jui?.

küzségi iwdátúl- l'g(•szségi úllapota miatt -
megvált :\z iroda üsszes kiinyveit szümadúsait 
elvégezni két leány nm nwll(~ beosztm igen 
szerény díjazássaL 

A l'elsíi és alsú l'g~·húzkiizs(•g adúját nem 
külün-külün. hanl'lll l'gyiittcsen kezelik rncr·t 
az egy udúir·odáLan kiinnyl•Lb a n~·ilvüntar

tás, célszerűbb a kt•zel(•s és lényeges kiiltség
megtakar·ítüs (~rlwtií cl. mintlm k(•t ir·odút tar·
tamink l'enn. 

:\ k(•t t·g~·hüzkiizs(•g kiiziis k(·pviselli
tcstült•tt• nyiininos g~·iiJ(·s kl'l'l•t(•ht>n <liint 
rnindennemü adúiigyr·lil, l'lllll'k hatúskür·(•hl' 
tartozik a kiiltségwtés iisszl•úllítüsa (•s letúi'
gyalüsa, meJ~·en húi'IIlely katolikus tl•stv(•r·iink. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ék.szerész 

GVÖNGVÖS. Kossuth-u t.S. 

mint hallgatú .il'len lehet. Ez a szervezet 
megü.IIHpítja a ~züks(•glctekct. tétclrííl tételre 
letár·gyHI mind<•n e címen l'elrncriilhetií ki
adást, nwlyl'k azutún a kivetend() ad(lkból 
nyernek l'edc:wtet. A kültségvetés egy igen 
szigorú kcr·etek közé szorltott tervezet, mely
hez alkalmazkodni nem csak kell, hanem kö
tclcss(•g is. 

A képviseliitestiiletek által letárgyalt és 
elrogadott kiiltségvet(•st a l'ellebbezési határ
id(í és kiizszemlére való kitétel után jóvá
hagyásra és nwger(í~ítésr·e l'el kerül ú Egri 
Egyhúzmcgyei Hatósághoz. hol hozzáértií. 
számszakilag k(•pzett u1·ak. feltéve a kritikus 
sütét. de jóakaratú szcmiivegét, tárgyilagos
sággal és az l'g~·tuizküzség érdekeinek szem
eWtt tartál-lú val. vagy .i úváhagy ják, vagy pe
dig -- amenn~·ihen a hekiildiitt írat valami 
hibában szem·ed - visszaküldik pútlásra az 
egyházkiizséghez. Az utat még egy szürün 
ke1·esztííl teszi meg az imt. a kerületi espe
res küzbeiktatúsúval. aki vagy észrevétellel, 
vag~· enélkül kiildi le, illetve l'el az illetékes 
szer·vnek. 

A kcr·ct tetuít nwgmn, amelyben lehet 
dolgozni. ( · g~·anezt az utat jár·ja meg az év 
befejeztével a szúmadús is. melyet a közös 
eg~·húzkiizs(•g tarui.csa (•s képviselötestülete 
n(•vszer·inti szavazlissal ell'ogadott. miután 
pJiihh n~·ilvünos ülésben letárgyalt. Ezeket 
lll,l'gelc"izw a szúmvizsgúló bizottság a szám
udús minden tételét részletesen megvizsgálja 
(•s ennek nwgtii1·téntét névaláírásával l'eleWs
s(•g(•nek tudatúhan al<iír·ja. Ez a számadás is 
l'l•lkl·r·iil a ker·iileti espel'l's útján az egyház
llll'g~·l•i hatósághoz júváhagyás cél.iából. 

Egyházi ad út küteles fizetni minden önálló 
ker·cscttel hii·ú l'é1·fi (•s níi, kiket vagyonuk 
vag~· kcr·esetii k alapján ad úz tatnak meg. Az 
egyházi mi•'J kulcsa igen mér·sékelten van 
nwgúllapitm. annak összege egyéh adók mel
lett t•gt'•sZl'll jelcnt(•ktelen (•s eleny(•szíien 
csck(·J~· . .\ húzhirtokosok, tuí.zuk utún fizetett 

GYÖNGYÖSI 

IPAROSOK ~s GAZDÁK 
HITELSZÖVETKEZETE 
~11\T .\Z llf{..;z I•JIZI'. IIITEI.!'"'ZII\"1-:Th:EZI-:T T.\li.J.\ 

li\"11\ li\"1.1!'"'11\ 

Betéteket KHic•HnUket 
111Ú1' ··~.'· J•l'llg"• it,"i( · B.\:-.; h: l i )(l1 ·,_ l•lüuyiis fo•lt. llll'lll•tl 

elfogad. J•u:o;T.\C':-iEKI..::. lolyó•ft. 



(állami) kincstári adó 5 százal(•klit fizetik eg~·
házi adóba. Hát l'Z menn~·i? Lássunk eg~· 
példát. Egy háztula.idonos. kinek házál>úl 500 
pengő jövedelme van. vag~· enn~·ir·e van fel
becsülve az általa lakott lakr·ész. fizet kincs
tári adó eimén 500 pengli után so pengöt és 
ennek a SO penglinek fizeti az 5 százalékát, 
tehát 4 pengöt. egyházi adó eimén. Ez az 
üsszeg van az ö városi adúkünyvében eWirva. 
A földadó tudvalev6en nálunk igen alacsony. 
A Widdel rendelkeztik fizetnek Widadójuk 
után szintén il százalékot. Ugyanilyen száza
lékú adó van kivetve a kereseti adót fizeWk
nél is. A szolgálati viszonyban állók l,{ategó
riákba vannak sorozva és így megadóztatva. 
Ezek által fizetet adó arán~·ban áll a többi 
adófizeWjével. egy fillérrel sem több. !\lio
den a:~45 peng() illetménylik után egy peng() 
adóval vannak terhelve. Tehát kinek évi 
illelménye aa5o peng(), 10 peng() és 7700 peng() 
évi illetmén~· után évi 20 pengii íratik eW. 
Párbér adó eimén pedig 4 peng() van kivelve 
minden kereső család után. Kinek hol kl•ll 
az egyhlízi adót fizetni. azt miképen kezelik 
és szedik be, mire fordítják, azt a legköze
lebbi számunkban fogjuk küziilni. P. L. 

Az Actio Catholica szakosztál~·ai a fel
sih<irosban ig~· alakultak meg: Szer·vezési 
szakosztály: Elnök: Fekete :\latild. tagok: dr·. 
Csengií ~ándor. DukJai László, Balázs-Pir·i La
jos. Pátza~· .János. Streitmann Er·zsébet. Dam
bacher· .József. dr·. Györ·k(·n~·i Lászlún(•, dr·. 
Horma~· :\fihál~·. dr·. Horma~· :\liluHyné. Huszár 
Elemérné. Hitvédélmi és er·k())csv(•delmi szak
osztály : Elnök : :\lonostory Ador·ján. tagok: 
Hablic!óiek ,József, Pütza~· ,János. Dar·vas Zénó. 
Síreitmann Er·zsébet. Fekete :\latild. Fehér (i~·u
láné. Putnoky Barnáné. Kulturális szakosztály: 
Elnük: Dr. Cseng() ~ándor. tagok: DukJai 
László. Balázs-Piri Lajos. Síreitmann Er·zsébet. 
Pátzay .János. Fl• ke te :\lati ld.! Iam hac her ,J úzset'. 
dr. (iyiir·k(·n~·i Lúszlún(•. dr·. Hor·may :\lihül~·. 
dr·. Hor·may :\lihüJ~·n(•, lluszür· Ell•m(•r·n(•. Szo
ciális t>s karitativ szakosztúly: Elniik: l lar·ms 
Zénó. tagok : Imre Terezita. Str·l•itmann Er·
zsébet. üyíiri :\lária-(irácia. Tóth Béla, Fl'kl•tl• 
:\latild. Tóth Anna. Sajtúosztál~·: Elniik : dr·. 
Wiltner Sándor·. tagok: :\lonostor·~· Ador·j1í.n. 
Duklai László, Pajkos Lajos. dr·. Csl•ngíí ~án
dor. Heisz .Jakab, Stiller Kálmán. 

Öntudatos Icatolileus ember 

egyházi adóját idejében fizeti. 

ÁPRILIS HÓNAPRA. 

SzPnt B('J'falan plébtínia. 

Április 2. Virágvasárnap. Barkaszentelés. 
Elsíi vasárnap lévén d. u. B órakor szentség
imüdási úra. - il-4-i>-én. nag~·hét három 
els() napján hétköznapi rend. Nagyszerdán 
délutlln ll-kor lementáció. - 6-án, nagycsii
Hh·tökün B órakor iinnepi szentmise, dél
után B órakor lementáció - 7 -én, nagypén
teken n órakor vannak a szertartások. Szent
sír látogatásra a gyermekek déli egy órakor 
indulnak. u hivek fél háromkor. A Kálvár·ián 
utólsó nug~·bíijti beszéd. Körmenet végeztével 
a nagytemplomban lementáció. Szentségbetétel 
7 órakor. - Nagyszombaton r·eggel ll 6rakor· 
szertartások (tüz. víz. Wmjén. húsvéti gyertya
szentelés) !l órakor· iinnepi szentmise. Dél
után a feltámadási szertartások u szokásos 
rendben : 4 órakor a Szent Erzsébet, 5 órakor· 
a Szent Orbán. () órakor a ferencesek-temp
lonuíhan. i ór·akor a Nagytemplomban. -
!1-én húsvétmsárnap az egyházi év legnagyobb 
ünnepe . • \,'Zf'nlellt•s~iink Ndl'líl'l! D. u. :i-kor· 
szentheszéd. A gyermekek els() szentáldozása 
minden valósziniiség szer·int az idén Fehér·
vasárnap lesz. ápr·ilis Hi-án. 24-én Szent G~·ür·g~· 
napján kezd()dik a n~·ár·i hitéleti r·end. Heg
geli harangszó - tekintettel a megváltozott 
éH'ahem;ztásra -- ;-, úrakor·. az t•sti S úrakor· 
lesz. Kl'l'l'SZtl•lés. avatlis fél :-,-kor·. temetés 
il «"n·akor·. Szomhaton (•s ünnepek eliítti napo
kon a temetés fél il-kor nm. -- 2il-én. Szent 
:\lár·k napján búzaszl•nteW. A kürmenet 7 
úmkor indul a nag~·ternplomhúl. Az Plsií pén
tt>k az idén nagypéntl•k. Ezen a napon szent
úldozüs nincs -- a jiiv•'í húnap elsii p(•ntl•k
kl'l l"oJ~·tatúdik a szpntkill'n('l'd. 

,O.,'zt•nf Jlerfaltw plduínia tlll!/tlkijnyl'i ltírt'i: 

1/tíza .... wí!Jof kijfiiflt•k: Kovács Pálinklis 
,Júzsef (•s .Juhász :\largit. Tassy lmr·e Bertalan 
és Tr·ipsünszk~· Ir·én. Hr·ptz Kár·oly és Murkú 
:\lagdolna :\largit. Pampuk András és Birniumm 
Anna Hozúlin. Gul~·ás .Júszef Mátyás és Sza
lóky <iizella. Turi Fl•renc és Hl•sze Piroska 
.Julianna. Kür·üss~· Ferenc honvéd és Visontai 
,Julianna. Kl'l'ékg~·ürtúlil•rgel~· és Bartus Ilona, 
Tatár Lászl(, és Ta..~sy Katalin. . 



t.o,·i'lnlu8Nl HatolikoN Tudósító l 
-----------------------------------

Elllun!Jiak: Vernyik .János :! hónapos, 
Szahúczky .Júzsef 77 éves, Balog 1::va l és 
fél éves, Kovács Erzsébet V iif én~· Lajosné 71 
éves. Lipták Hozália Donunlr· Fer·encné HO 
éves, Barták Andm· l hónapos, .Juhász Lászlú 
il hónapos, Hepp Sándor· a napo . .:. Hejlik .hl
nos a napos, Kovács Dezs() 7!J éve~. Czohor 
László 8:-J éves, Balogh Er·zséhet :l éves, Kis 
,János :~o éves, dr·. Szentgyürgyi l >ezsií :~2 éves. 
llrbán Mária Szentgyür·gyi Mihályné Hl (•ves, 
Csépány .János liil éves, Bogdány Teréz Pam
puk Pálné 74 éves. Kuthy l\f1ir·ia Zsiska .Jó
zsefné 7H éves, Sánta ,József 72 éves. Hadnúti 
Uéza 18 én•s, Petró Margit K()(•sis Endr·éné 
:~s éves, Kis Lajos 4il (•ves. 

Fl'l'l'lU'I'Pndi pfl;btiuia. 
Apr. ~-án Vir·ágvasámap. !l (H·akor· iinne

pélyes har·kaszentel(•s. kür·menet. nagymise. 
n. u. fél ~-ko:· keresztúti ü.itatossüg. - Apr·. 
a. 4. il-én (nagyhétl'ií. -kedd (•s -szt•r·da) este 
7 (u·akor lelkig~·akorlatos szentheszéd és litú
nia férriak r·észér·e. Beszédek clíítt (•s után 
gyóntatits. - Aprilis i1. Nagyszerda. Délután 
4 órakor· Jer·emiás siralmainak éneklése a 
gyászzsolozsmávaL - Aprilis fi. NagycsüWr·Wk. 
Délelőtt 9-kor· szentmise, küzüs szentáldozás 
a papság és hivek szárníu·a. Délután 4 órakor 
.Jeremiás siralmai. -- Apr·ilis 7. ~agypéntck. 
A szertartások délt>líítt S <'11·akor· kezdtídnek. 
Délután t é11·akor a Szentsh·ok látogatása kür·
menetben. 4 (H·akm· ,Jpr·pmhí.s sir·alrnai. Este 
S úrakor· az Oltúr·iszents(•g visszaheJ~·ez(•se a 
szcntsh·tól. ·- Apr·. S. i\agyszomhat. A szer·
tartások reggel 7 ÓI'akm· kezdiídnek. Szent
ségkitétel reggt•l S órakor. a szentmise kiir·iil
heliil fél B-kor veszi kezdetét. Este fi (mtkor· 
végezzük a ft>ltámadási szertartást. -- Aprilis 
!J. Húsvétvasárnap. Heggel a li órai szentmise 
után ételszentclés. Délután :3 Makor ünnepé
lyes litánia. - Aprilis lll. Húsvéthl>tfíi. D. e. 
fél 12-kor a Szt•ntl(•Jck Tár·sulat (•nekes szent
miséje. - Aprilis ~4. Szent (i~·iir·gy napjútlll 
kt>zdn• az t•sti har·angszú s ,·,r·akor·. E r~aptúl 

kezdve a vas1ir·- (•s iinnt•pnupi litúniúk l"t•l ~~

kor. a temetések mindig ;; úmkor·. nu.;úr·· (•s 
iinnepnapokon a litánia utún leszntc•k. 

CSILLÁRT,. RÁDIÓT 
ANDRÁSSY ÉS 

VICZENÁTO L 
VIllamosasági cikkek légó

lámpák dús választéka! 
Ko••ulh-u. 

Ff'l't'IH'rt'mli plébdnia an,11akönyvi hírei: 
l !fízas.wígol kötöttek: Kovács Dezső és 

Bii·ú :\lagdolna, Lászka László és Nagy Ilona, 
T6th Sündor és Hir·tz Ida Gizella, Tóth Sán
dor· (•s Kiss l\hí.r·ia. 

Elluw !/falr: TresJer József 79 éves, Csáki 
Teréz iH éves, Tatár Erzsébet Kovács Pálné 
4H <wes, Salamon Mária Füleki Andrásné 77 
évt>s, Far·kas Morvai Mária Huntik Sándor 
iizvegye tm éves, Hovanyecz Magda 2 hetes, 
lteviczki Fer·enc lii éves, Bodáki Edit 21 éves, 
Bicski :\tár·ia !12 éves, Füleki Erzsébet Kuzsella 
.Júzsel· neje :H éves, Balog Antal 53 éves, 
Far·kas .Júzscf :l!J éves. Kocsis Róza 10 napos. 

(,'!liÍnfi!Jiispiispöki ,\'zenl János-templom. 

Apr·ilis li. Nagycsütörtök. 8 úrakor szent
mise. utána oltár·fosztás. - Április 7. Nagy
péntek. H úrakor· passiú éneklése, könyörgé
sek. csonkamise. Oltár·iszentség kitétele. Este 
7-km· Szentségbetétel.- Aprilis 8. Nagyszom
bat. A szertar·tások reggel 7 órakor kezdőd

nek. l >élutún ;; (H·akor· Feltámadási szertartás. 
- Apr·ilis !J és ltl. Húsvétvasárnap és -hétfő 
ünnepi rend. 

Szertartásl tudnh·alók: Virágvasárnap
Jan szer·cpel eWször· a nagyhét folyamán a 
passiú, azaz ,Jézus kínszenvedésének története. 
:\lind a négy evangélista megírta, énekelni 
azonhan ültalában csak virágvasárnap és 
nag~·p(•ntcken szoktúk. ~agykedden és nagy
szerdilu is szcrepel passiú a szentmisében. 
-- A lementáciúk szüvegc Jeremiás prófétá
túl van. aki .Jer·uzsülcm romjai felett keser
gett . .:\z eg~·hüz a megható siralmakat Jézus 
Kr·isztusm vonatkoztatja. Dallama a legszebb 
t>gyházi dallamok egyike. A lementáció késő 
d(•Jutún szokott lenni, Szertartás közben a 
hár·omsziig alaku gyer·tyatartón elhelyezett 
g~·ertyük kiiziil mindíg eloltanak egyet-egyet, 
eml(•kt>ztt•tvén ar'I'a, hog~· Jézust is elhagyták 
ii\·(·i s v(•g(•n csak egyetlen g~·ertya marad 
{•gn•, jl'll'Zrt•n. hog~· Kr·isztus fénye soha nem 
alszik ki. .\'11!/!IJJI;IIfl'kt'll ... zigul'li biijl I'UII. A 
na~~·p(•nteki szer·t<u·t<í.sok nagyon szépek és 
rn(·J~· (•r·telrniíl'k. kiilönüsen a keresztleleple
z(•s. - Kevl'sen szukták a nag~·szombat reg-

Cipőit - Bodroglné 
rlp4ikt•rt'Hkt•drNfb.-n 'á111áro1Ja 

tiyiing~·iis, Kossuth utca. 



geli szertartást is megfigyelni. pedi~ ekkor 
hangzik fel a felséges dallamú húsvéti ür·ö
mének. Érdt'klüdjiink ... zt·rtartartti.wtink uttin. 
Az egyház gazdag öröme csendül I'L•l a nag~·
szombati szentmise alatt i~. mikor ism{•t fel
hangzik a glória, megkondulnak a harangok 
és a dallamok ereje hirdeti. hog~· Kr·isztus 
legyőzte a halált. Szertartásaink évezredes 
volta erősftse bennünk szent hitünk változat
lanságának tudatát is. A t'eltámadást ünnepli) 
magyarság tudja azt. hogy az igazságot, az 
Istent nem lehet leg~·özni. Az lsten él a vihar 
felett ... 

A Nagy Vendég 
az idén korábban jön meglátogatni az Üt nírú 
gyermekszíveket Az idén korábbllll lesz 
az első szentáldozás-·;. . Nem nírjuk mL•g a 
virágos, meleg tavaszt. nem vúrjuk meg az 
áldozócsütörtöki meleget. nem engL•d vüra
kozást most az élet. Sietni kell. hog~· koráb
ban megízleltessük fehér ruhás. t'üt~·Jas kis 
leányainkkal. szépen l'eHiltiiztL•tett, dr·üga na
inkkal az Istennel való találkozás holdogítú 
élményét. Az idén feMrm.wirmiJWII wzt.•t.ii!k 
első .szentáldozáshoz a g~·ernwkL•kt>t. Szok1ís 
volt ez már régebben is. most az idíík par·an
csolta okosság kell. hogy indokol.ia ezt a 
korai, itteni hagyomán~·tól eltér·éí szoküst. 

Bizonyára megcsendesedik akkol'l'a mür· 
egy kicsit a villíg, renu>Jjük, hog~· zanll'talan. 
szép és emlékezetes lesz gyer·meknek. sziilii
nek, egyaránt ez az ünnep ... Séít talün ig~· 

még emlékezetesebb lesz és jó }('sz vissza
gondolni a sok-sok elsőáldozúnak ana. hog~· 
a szfvükben akkor volt t.•Wszlir kir·ülylütoga
tás, amikor egymásba bomoltak a népek (•s 

megvadult farkasokként tépték e~~·müst. 
S a fehér szívekre tekinh·t.•. r·észvétr·e 

gerjed talán irántunk az h·galom l'r·a s Pl
hozza a nyugalom. a diadal. a g~·iizl'IPm 

boldog idc:Ht ... 
Kérjük a sziiliiket. hog~· ha nem siker·iil 

talán gyermekeik szümür·a a hagyonuín~·osan 
szép öltözetet éppúgy biztosítaniuk, mint 
azelőtt, szfvükben keser·íís(•g n(•Jkiil mutas
sanak igy is jó arcot. lwgy holdog sziihik 
tudatával menjen áldozni gyer·mL•kiik ... Aidoz
zanak e~yiitt. felniitt és gyermek s ne ('sak 
a kép, az elsiiáldozási t'ényk(•p mar·adjon mt.•g 
emlékként, hanem legyen a szívben is iir·iik 
vendég az ártatlanság. 

A Szent Erzsébet-templom padjait, 
minden valószínüst-g szerint sikerül megcsi
náltatnunk. Kt.•ml>n~·l'a padok lesznek, id6tál
lók, szépek. Sikeriilt. ma ez is nag~· eredmén~·. 
megfelel() száraz fát találnunk. Anyagila~ 
ehhez eg~·enliíre miutegy HIIIIO pengüre lenne 
sziikségünk. Tudomásunk szerint Wbben haj
landúk egy-eg~· padot rsimíltatni. KérjUk 
ebbeli szándékukat a plébánián köz(ilni. A 
templomra újabh adomán~·ok érkeztek: Faze
kas .Jolán t!!·i11l, Papp Mária 4. Piilhe Tamásné 
10, ~ag~· Púln(• li, özv. Kovács Gyulúné 11111. 
Bor·h~· Irméné !!U. Bakó Pálné 10. B. ~lária !!, 
HortoJányi Antalné i10. (.\ diákotthonokra 
li10 pengéit adományozott.) Molnár 1\lúr·ia 1!!. 
Tur·nai Kár·oly gimn. l. o. t. Polyák Ilona ta
nítónii tL•nwtés(•vPI kapcsolathan koszorúmeg
vültüs L'ímén :!i1 pengéit adomán~·ozott. Az 
adomán~·okat klisziinettel n~·ugt<ízzuk, uz 
adakozók m•winek l'elsorolását t'olytatjuk. 
Par·kot is kininunk J(>tpsíteni a tem1>lom 
kiirii 1. Ez r·(• g i tpr·v mür· (•s igen iir·vendetes, 
hogy a par·k ll>tel'ítésH és gondoz~isát a Hk. 
:\Jpziigazdasúgi Kiizépiskola vállalta kiválú 
k(•pzetts(•gli szaktanárainak vezetésévPl. :\li
ht.·l~·t az idii a munkülatokat megengedi. a 
munka nll'gkL•zdiidik. sc'ít mir·e e sorok napvi
hígot látnak miu· tahín folyik is. :\ gazdász
l'illk igen ll'lkt.•sen vállalkoztak a munkúra. :\ 
sz(•p tl't'\'l'ket Túth .Jenií tanár k(•szftette el 
(•s a munkúlatokat is éí ir·únyítja. 

N~·árl hliiszámítás. :\liwl április a-ún 
ism(•t életh<> J(•p. a már (•vek úta hevezetett 
n~·ár·i ilWszámit;is. kiiziiljiik, hogy az isten
tiszteletek a megváltozott idii szpr·int is ÍJ!.~· 

IL•sznl'k: Vasür·nap li. S, !l (•s t t ,·ll·akor· vu n
nak szL·ntmist'•k. lldkiiznap pPeiig li. 'i (·~ S 
úr·akor·. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 
:-;,,.Ilf l :•·!'talan-uto-a. \l oz i llll'llo-tt. 

EGYHÁZMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. 

L•il-:ll o;y,,-.;oiY•I:-'1 FI•'•KI:\TI::zETI-: 
BI·:T(:TI·:I.;ET EI.F• lli.\lt. K• 11.1':-'t·,;..;,,KET F• •LY•'•:-: T. 

TI·:J.EF• •:\ :! :11. liA:\ 1:-iZ."I'J:;H 



Gylna-yiNI KatollknM Tndósftó , 
Az itthonmaradottak az imádság frontjá

val és fegyverével támoganák azokat, akik 
véreznek és küzdenek értünk ! 

"Katollkus tisztviselőnők ~~öngyösl 
csoport.(a" elnevezl'>ssel tömöriiitek v~ir·osunk 
tisztviseWniíi. A nagyl(>tszümú egyesiilet veze
Wi - Bánfalvi Mária, Eötvös Er·zsébet és Fe
kete Matild. 

LelkiJ(yakorlatos hírek. Az Aliami 
Gimnázium lelkigyakorlatait P. Horváth Aszt
r·ik ferences teológiai tanár. a kish<mítok lelki 
irányítúja vezette. - Az Hk. Mezögazdasági 
Küzépiskoláhan I>uklai László. a Polgári Le
ányiskolúhan Or·osz Arpád adott lelkigyakor
latos beszédeket. A Hk. Kereskedelmi Szak
tanfolyam lelkigyakorlatait Duklai László tar
totta. a levent(•két Nl•rnes ,János káplán vciro
sunk leventelelkl'>sze. :\ hely•.irs(•g húsvéti 
szentgyónása előtt Tarnavölgyi László tarta
lékos tábori lelkész tartott lelkigyakorlatos 
beszédeket. 

Több olvasónk kérésére kiiziil.iiik a 
"Viingvlis-l"elsiínir·osi Szent Her·talun e!!vhúz-
""'· .., o:.-.. 

kiizség képviselőtestiiletének névsOI'át. Hiva-
talhól: ~lonostory Adorján, dr·. ~takrlmyi U~·ula, 
Darvas Zénó. :\'emcs .János. Or·osz Ar·púd, 
l )uklai László. Simon ~úndor. Ilering Lajos. 
Pátzay .János. Heisz .Jakah. Ba11izs-Pir·i Lajos. 
Pákozdy Vikt<H·ia. Hah .Jozefa. lrmc Ter·ezita. 
Fekete Matild. Kramrner· .\loysia. Eg~·pd .\n
tal, Gyiiri ~tária-Ur·üeia. Az l!l:m. (•vtwn ni
lasztott tagok: Csépún~· (iyiir·g~·. Eg~·pd ,János. 
Hablicsck .Júzscf. Katona ~ündor·. Kozmür·i 
Sándor·, ;\;agy ~úndor·. Püldy (P am p uk l ~li hú ly. 
ifj. Szalay .Jünos. ~zakkay ,\ndor·. dr. \\'iltner· 
~ándor·. 1!1-t:Hmn \"úlasztott tagok: .\ntallstüuJ, 
Bogdún~· La.ios. t'súk~· .Júzst>l'. ( 'spr·jún lllll't'. 
Csépán~ István. lvanil'S lllll'l' .. Juhúsz Fl•r'l'rll'. 
dr·. Koesis Lászlú. Kozrnür·i lmr·e. Pajkos La
Jos. dr·. Somogyi lstnín. Str·t>itnmnn Er·zséhet. 
dr·. Vef'l•h Lajos. Zilay .János. Laszlau .Jünos. 
lh•isz .Júnos. Túth B(•Ja. Kint>H'Zt'tt tag-ok: dl'. 
l'stongo \ündor. dr.lloi'II,Ütk .\likl,·,s. Krnol'ltl'k 

.\ fl~t'i[IJj•ilt ~If. 1<1', St'llt'f-ft'fllj•i!•ll:ll,ilt ~Z!'I!.l~~'ll 

IP11jnlthan l•·c-fillOJHaldt fí·l..,/t'l-. , .... "'''''~···.·r: 1.t 

Páldy cPa.npuk• Mlhálynál 

Tóth Béla 
va kereskedése 

Gyöngyös. Kossuth LaJos-utca 

Elek. dr. Márai fiyörgy, Kósa (Katrics) .János, 
Si mák Endr·e, Varga Miklós. Megblzásból tagok: 
Balog Sándor, Kis Ferenc, id. Szalay János, 
id. Bogdány András, Tasi István .• Jelölő bizott
ság: Pajkos Lajos, Dr. Wiltner Sándor. Pénz
tár·elleniirök : Szakkay Andor és dr. Vereb 
Lajos. J::pítkczési bizottság: Gajdóczky Dezső, 
Bogdány Lajos, Ivanics Imre, Reisz János. 
Felszólalási választmány: Szakkay Andor, Koz
mári Sándor, Ivanics Imre, Laszlau János. 

Keresztáthelyezés. Múltkori számunk
han megemlítettiik, hogy a Szent Erzsébet
templomnál elhelyezett kökeresztet megfele
Wbb helyre, az alacsony kükerítés sarkára sze
retnf>nk helyeztetni és kéréssel fordultunk ne
mes szívű adakozóhoz, hogy ennek költségeit 
valaki vállalja. Özv. Pataki Antalné és özv. Far
kas Morvai .Jánosné kész iirömmel ajánlották 
fel anyagi támogatásukat ezen célunk megvaló
sítására. Példátadó áldozatkészségüket jutal
mazza meg a :\Iindenható. 

Levelezőlapokon, művészi valódi fény
képsokszorosításokon is szerepeinek a Szent 
Er·zsébet-ternplom freskói. Egyelőre 2000 da
mhot csinúltattunk. A nagyszerű kivitelű le
vcleziilapokhúl már 700 darab elkelt. Ára, 
tekintettel a c(•lra t P. Kapható a plebánián, 
a sekr·estvéhen és a Bokréta könyvkereske
d(>shcn. Ólvasúink figyelmébe a.iúnljuk. 

Az Emericana már'l'. 13-i gyűlésén P. 
J lúm ln ee. fl'l'enccs teológiai tanár. a Magyar 
Bar·út szer·kesztiíje és több értékes könyv, ta
n ulrmí ny szl•rzii.je tartott nagyon. érdekes, 
r·l•ndkíviil szép eliíadást a .. népi vallásosság
, . ..,1 .. .\pr·ilis 11-(•n az összejövetel ismét a 
kultur·Juíz emeleti termében lesz. Előadó, 

allll'nnvihl'n akadülvozva nem lesz Dr. Tóth . . 
.Júzsl'l' l'gr·i jogakadémiai tanár. 

Szent vallásunk parancsa, vállalni 

a hazaszeretet kötelességeit l 

\1 1,.1 •It l.- 1r .• :t \-,,~.ir·,,J. k~·r··~ ... ,, ft•l ~azdag-on fp}szPrl'lt 

r.t<.;,l .. t!'.llll:t!' T••JJJ••tL;..•/I·, ... q v:dlalatu!Jl lllill,lt~ll i~{·uyt kip}(lgit. 

Smóling László 
asztalos-.nester butorraktára és 
te.netkezésl vállalata. Kossuth-u. :!:.!. sz. 

vitéz Földi Gyuld 



8 Gylacyihl KatolikaN Todót~itó 

A Katoltkos Legényeg~·Iet nagyszabású 
vallásos megmozdulása évr61-évre a fehérva
sárnapot megeWzli három estén Wrténíí lL•l
kigyakorlat. Iparos társadalmunk mindig p(•l
dás buzgósággal vesz részt ezeken a vilüg
nézeti beszédeken s a feh~rvasárnapi szL•nt
áldozáson. Amennyiben az eg~·Jet nagytt•I·me 
nem áll rendelkezésre. akkor a Kulturluizhan 
lesznek az esti beszédek. (Ha a Kulturluiz is l'og
lalt lenne, akkor más megoldást rogunk talülni.) 

Kovács József g~·üng~·östar·jüni plt>hü
nost, aki kiváló buzgósággal vezeti plehüni<ijtit 
és városunkban is köztiszteletnt•k üt·n•tul. l::r·
sekWpásztorunk tanüg~·i espet·essé m•veztL' ki. 
A szép kitüntetéshez mi is szívböl gratulálunk. 

A márciusi Karltász-tea szónoka :'til
ter Kálmán gimnáziumi tanát· volt. aki a ma
napság oly gyakran emlegetett és a Katolikus 
Akció által állandóan napirenden hu·tott t(•mü
ról. a .. családról;' annak níllásos szelleml•riil 
beszélt értékesen. Cseng{) Lujza pompás zon
goraszáma nivósan illeszkedett bele az t'lti
keW közönség hangulatú ba . .-\ te<ít ad tük: I l r·. 
Csengli Nándorné. Erd6s Tivadarnl•, llamhaehet· 
Józsefné. Hontert Rezsőné, Forgcics Ft•r·enl'n(•. 
Luz Ignácné. Papp Istvánné. Stilll'r K<ilnuínn(•. 
Balázs-Piri Lajosné. Havas :\lihülynl•. Putnoki 
Barnabásné. Ludányi Bélün(•. Hadnieh !da. 
Abri Lajosné. Ivanich ,Józsel'n(•. 

Légoltalom. Templomainkhan üllandú 
légvédelmi rádiókészültséget tcll'tunk. AnH·n~·
nyiben körzetünkben a . .l(•give!'z(·l~·" .il'lz(•s 
megérkezik. a miséz(í pap azonnal kiizli l'Zt 
a közönséggel, amel~· a templomot I'l'tHiht>n 
elhagyhatja. Természetes. hogy L'Z L'St'thl'n 
nem n>t a vasárnapi misehallgatús tiit·\·l·n~·L· 

ellt>n. ha a küzönség szétoszlatcisa a sZl'nt
mise vége eWtt történne. 

Sajtónap .• Jelenleg :!iWII nL•mkatoliklls (•s 
asu katolikus napilap ját• a színkatolikusnak 
mondott G~·üng~·iisrL'. Sajnos. m(•f.! Pf.!~·haz

kiizségi képvist>llitl'stlí IL•ti tagokat is i~llll'l'ii 11 k. 
akiknek szív(•hcz kiizl'lehh <ill a lll'lllkatolikus 
sajtú . .\z itt járt s lezsidúzott :-;a.W•titk:'u· L'g~·!·h
ként sohasem volt zsidú. (•vek úta l'f.!~·ik Jpg
nagyobb l'ajvt:'<W párt igazolt taf.!ja. 

GyapJú é• nyúl•zör 

Kalap ok 
IDinden ~nlnö•égben 

Krlszt LaJos 
OyUngyU•, Ko••uth-utc·a tO. 

.JavU6•ok •zakszerUen lu••zUin.,a ... 

Halász (iábor pénziigy6ri félszemlész 
buzgú g~·íí.itésL' L't·cdmények(•pen u GyUngyiis 
(•s Vidéke TL•r·m. (•s Fog~·- Sziiv . .ton P-t ado
mányozott a Szt. Er·zs(•lll>t-templom l~t'ljaira. 

Hülúsan kiisziinjiik. 

SZEHKESZTÖI ÜZENETEK: 
l'ahl-dét. t.i,ön.:-,·öN. :\;r. .\n~·uto~;r.enteg~·hú:t. ka

puj:ít m•m útrhatjuk he !'Ol'llki t>liitt Nl'm. neho~~· 111. 

fr·.Jí•zuto~ korahl•li zsidúk hiiní•he l'l'siink, akik a llll'lln~·
orszúgot kiz:'trúla~ ma~uknak tartottük ft•nn. Tekin
tl•ttl'l azonhan arra. ho~y a rwrn kcn~sztí•nyt•k nll'gtl•
l't'Sl' sajno,; ~~·akmn nt•rn annyira ll vallú~>i nw~~~·ií
Ziidí•:-;. mint inkúhh a politikai hl'I~·Zl't kiiwtkl'zmt'·n~·p, 
<'!'Ilk azokat kl'n•sztt•lht•tjük nw~. akikra•k ii~>zinll' :-;zán
dt•kúhan nwggyiiziidtünk. Eú·rt Ie~alúhh ft'•li•vi prú
haidiit adunk a nw~ti•riikrll'k ,. am<•nn~·ihen ezen idíi 
alatt a hit (•s Nkiill's i~azsú~ait clsajútitottúk, rwmldiliin
h<•n katoliku,; i•It•ll't t'•ltl'k, bor:-;ájtjuk iik<•t a kercszt
:-;,··g :-;zent:-;(•gi•hl'z. Ezt annyival is hátrahilan nwgtc
hetjük. m<•r·t az l!l:ls. t'\' iltll tiirtí•nt llll'~kcrc:o;ztl'lt•~> 
nem i!!Pn vúltoztat az ilh•tli politikai hatúságok últul 
n1Iú megiti·li•,;i•n. 

í·:rdc•h liidii ';í•·osl hl-p' hu-litnc·h iizPnjük, 
hogy mi·g .ianuúr hitnaphan hPIUituk kt'•rv(·n~·iinkct ll 

vúr·o:-;hnz. nwlyh<•n ki·r·tiik. hogy a ~zent Erozs<'lwt
tt•mplom kiil:-;ii tatarozúsúnúl l"elhu:-;znúlt t'•s általunk 
idl'iJ.dl'lll'Sl'll kil"iZl'll'tl iisl'Zl'g'l'l ll \'Úf'OS t(•ríts(' lnl'~ 
m•kiink. miutün u h•rnplom kiilsii rendbentartása u vá
rosi kl'gyüri h•r·llt'k kiizt'• tartozik i•s ezt n nirosnak 
kl'll visl•lni<'. t·gyanis a hin•k jt'lli•kony. ke~yl's ado
múnyaikat a ll'mplom h<•lsii llll'J.rUjitásáf'll adt:ik. nl'm 
pl•dig az!•rt, hu~~· l'ZZl'l a vúrosi kegyúri terheken 
kiinnyits<•nek. Az iisszegre azi•rt \'Un rnost már siirgös 
:-;ziikst'•giink. mi\'l'l a templomi padok nll'gr{'JHielés<• 
kiisziihiin van (a l'uanyagot már hiztot>ítottuk is) i•s u 
mai idiikhl'n t•sak pi•nzzl'l tu1lunk komol~· rl'mlcli•st 
l'szkiiziilni t'•s az iparos nwster is c:ooak pt'•nzzl'l tud ri
Zl'lni alkalmazottainak. Amint (•rtesiiltünk. h<•adott kt'•r
v···n~·iink múr· az <•hiadt'l huui<•sos tírm'tl \'Un. aki hi
zon~·úra kcdvezú .i a vushtttal ll h•gkiizPiebh megtur
tiliHiú gyiili•s<•n a ki•pvi,.eliitestiill•t <•It'• \'ito~zi l<•löirgya
Jú:-;m i•,; l'lfogatlúsra az iigy<•t. 1::ppen u renti<•k milltt 
nem ki-tsi•gt•s. hogy a ki·n·i·ny nwghallgatúsra (•s ked
n-zil <•linti•zt'•sre l'og tuhilni. Ehh<•n ki•rjük majd az 
i·rdl'kllidli kt'•pvis<•hi ür s<•gítsí•g(•t t:•s kiizrPmiikiiMsi•t. 

K. 1.-n•~ .lt'thni-11. A \'t•gyl•shc'tzass:'tgot ill{'hi
h•!! az l'!!~ h:'tz ;tiJ!i,.,pontja ru•m változott lllPrt nem \'lÍI
tozhatott. .\ld J'P\"PZÜiis ni•lkiil kiit h•ízassú!!ot. azt ka
!olikus lt•rnplo:nhan SPilllili kiiriiiJJH.'II\'d, kiiziitt nt•JII 
lt·ht·l IIH'!!l'"kt•!JJi. .\z il~·l'JJ katolikus n;•m júrulhat tiih
lu·· a szPJJts••!!l'khPZ. mivl'l <'gyhúzl'tnak pararwsaival 
ll~ illali ,;zpJIIhPhl'lyl'ZkPrlptt. 

l.egJobb mlnö!Oruo árut 

h·gnftn~·obb ,.álft!>Zték.ban, 

l•,gulc·!u:tbb !O:rftbott árakon 

Szlobodától 
.\hlaka .):.tnos ,·.s I'Prl'nl' kiinyvn~·oJJulújállak 

nyomtatúsu. (iyiingyii:-; . 
Ft•JpJii" kiadú: :\loJJo,;tor·y .\dorj:'tn. 

~zcrk<•:oozttr;.~··,: ,.,., kiudt"rhinttul. Szcnt lh•rtulan-u. k. 
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