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OLI KUS+TUDOSITO 
X V l. é v fo l y a m. ~~- s z á rn. 

l!J-t4. rnújus hó. 
:\legjelenik minden hónapban. 

:\!útra iilí•n, tiílg~·ek kiiziitt, 
.. Kallók-viilgye" oldalán. 
Sz ik la-fiil kt> rt> j tek!"•ht>n 
.. ~lúriáe~ku"-~zohra áll. 
Osszekul!'solt kPze láttün, 
Aidéi júsüg rám ragyogtún 
1\l•l ~zivernben tHi ima: 
.. i' dviizlt•gy. Szi1z :\!ária ~ .. 

Liba Pliitt csacska csermely 
( hi!>n to nl c~ac~ogva. 
:\láriúl'skú t kiisziin !ton i 
\"ilúg!"·rt sem mulu~ztju: 
Sziiklli•eselií surranása, 
CsiirgPdezli e~ohogása 
Iluruzsolva igy zeni•l: 
.,'I't•ged dicsliillek í·n ~--

Kiiriiliitte százados t'llk 
l lisziirsí•gpt úllanak, 
l.ornhjaikat sziivik-fonjúk 
h•je fiilí• sátornak : 
:\l i n den ll•vi•l ezt susogja. 
Fü. fa s május gyiingyvirúgja 
lm igy giling-galangoz: 
.Szivünk t'•rted gytilladoz~·· 

\!ikor kígytil kell'! pgí•n 
.\ nap hirlií csillagu, 
~ l't-lpirlik a szuzi hujnal 
Húzsa-ujj u hibora: 
Hingú harrnutgyiingyiik csengik. 
FPlnt>szelii szPiliik zengik 
( 'irógatún, ujjongva· 
.. Te vagy J(•tiink horgonya~--

Lomh-rí•Hen át ha napsugár 
Halkan Hozzá lopódzik. 
S fejl' fiiliitt gloriohis 
Fi•nykotozort·l urunylik: 
Fel(> pillangilk repl·Hnl'k. 
A mi•het·skí·k igy ziirnmiiglll'k. 
Pinty s tcngPIÍI' trilhí.zza: 
.. Drága, i•dcH, jél an~·a , .. 

Feleliís szerkesztií: 
:\IO~OSTOHY ADOH.L\~ 

prt•post, plehúno~. 

Máriácska. 
h·ta: Forgács Ferenc c. ~imn. igaz~atú. 

Ha ráborul az esthomítly 
Az iís :\látm viilgy1>re. 
S titokzatos l'ZÜst fútyolt 
f.phel I"Ú a holdfi•nye: 
( lzike is Ek j:irul. 
Szive-szava Pkkí·p túnll. 
('salogúny l'Zl csattogja . 
.. C' dv .\l'kl'd t• g Asszonya~-· 

:\z orkún ha felviharzik. 
Sustorognak ,-illúrnok. 
Szí•l \'l·· sz sii v i il!. s zú por veri 
\"i•gig a fi· l vilúgot: 
Ztígú tiilgyt•k harsonúzzák. 
Hegyormok is viszhangozzúk. 
S rnl'nn~·holt himnut<zt dühüriig: 
.. .\ewd dksii i•s iiriik , .. 

\'ihar mtiltún. tova-szúlltún 
llanyatlú nap visszani·z. 
S kúpr:ízatos iv-kúrpitot 
\"on az ···grl' tiind(•rkt'·z: 
A szi\·úrvány hdszin-kl•pp 

Btira i•dpnt fehll'fitn•. 
Hánk mosolygnl ll'lkesit: 
.. :\láriáeska ml'gsegit •·· 

S hu gyakorta kirúndulúk 
\'_viizsgti hada zsintjlik. 
Ht··n·Pk orm:'tn s \·iil!!yPk me.• h t·· n 
-'••la. kaea.i !!~·iin!!~iizik: 
\lúria k!•pe-músút !·r·ve 
Eh·situl a tri•ra kl'dn•. 
S t(·rdre hullnl rt'lwgik: 
.Li•gy Anyünk velünk mindig •·· 

li·g~· is. tlrúgu :\láriúl'ska. 
HP!t•gpkrwk on·osa. 
l::ll't hajú-tiiriittjPit 
\lpntst' karod ri•vpartnt ' 
.\n~·juk l'súkjút n•sztPtt ürütk 
1\iinny\ot szikkassza h•l Ore:'td 
\losolygúsa ,·.,. Kt•zptJ 
Allandún rájuk terjPsszed! 

Eliírizetési ára egész évre: 
a·- pengő. 

Egyes szám ára: 30 rillér. 

Emeld fel az elesettet, 
i'ldiiziittnck pajzsa légy 
S i•gti sebre tiirl'lemfü, 
Feldtilt szivhl'n gytijts remt:·nyt! 
\ll'lengesd a didergöket. 
lns!•gcsnl'k nytíjts kenyeret : 
( "sillagtalan (•j ökre 
lladrl virradjon meg v(·gre ~ 

S hadd dicsi•rjék hálaszúval 
\!ost s iiriikkt:• .\evedet, 
\lik(•nt úldá s magasztalít 
.\ gyermeki szeretet. 
:\lely az apa g~·úg~·ultára. 

Fogadalma sZl'nt sza v úra. 
.\llittatlt szohmdat: 
llirdessl' jóvoltodat~ 

Ile kittil is rem!•lhetn(•nk 
:o-;eheinkn• halzsam-irt. 
Ki t'fl'ZIIt' fújdalminkat. 
s kihPz russunk vigaszt:•rt. 
Ita nl'm Hozzád. ki szell\·erlted 
:\ ll'gkinzúhh gyiitrelmeket: 
Find kl'fe~zthalálát, 
S szivl'd hl'! tör járta út ·• 

Kiinyiirülj hút kinjainkon 
lli·t f:i.idalom Asszonya. 
Szt-t"PtPtre súvárgúkat 
\'ond Szivedn·. :\lúria: 
Foki·p úrva magyar n!·pünk 
\"l'dd keg~·euhe. esdve k!·rünk. 
S nyPrj számára irgalmat, 
lgazsúgot. oltalmat ! 

\lútm iill•n, erdők mi•ly(•n. 
Kis patak hüs parti nál, 
1\risztuH kiikl•resztje tön'n 
\lúria kis szohra áll : 
Osszpkulesolt keze láttán, 
l::gi júság rám-ragyogtán 
Szivemhen hö ima !·g. 
,.:\láriácska. üdvözl(•gy ~ .. 



Gylacylsl Katolikas Tadésfté 

Ismét az egyházi adóról. 
.-\ múlt szúmunkhan rii,·idPn vüzoltuk az 

Pgyhúzi adú 1.-in•t(•si múdjüt. mPgemlítt•ttiik 
annak kull'sút, most szúlunk aiTól. kint•k. hol 
kl.'ll meg-l'izt•tniP az l'g~·húzi adót. Azok a ka
tolikus tt'stvér('ink. 1.-ik húz. Wid. jövedel('lll, 
va!.!yon l's kl'I't'sl'ti adút l'iZPtnek. tt'hút mind
azok. akiknPk a vür·os adókiin~·n•cskN úllitott 
ki. annak alapjún r·t'lj.iúk IP adúikat. t'Zt'kn('k 
az l'g~·hüzi ad úja is adúkiinyvhcn van elliír·va. 
Ez a tdel vilügosan szemlwiitlik mindazoknak. 
kik Pgyt'tlt'n eg~·szpr· is lll'll' tekintettek múr· 
adúkiin~·viikhe. mcr·t oda lila sziníi h(·J~·egzií

n•l hPlt' van n~·omva: .. eg~·húzi adú" (•s ez 
alatt a r·ovat alntt talúlhatú lllt'l! a nd1úny 
p('ng«'inyi Pll'iirüs. mcly a tiihhi adúhoz \"h.;zo
n~·itnt Plen~·(•sziíl'n esl•k(•lys(•g. ~liutitn t'Zek 
a tiihhi mús adújukkal Pg~·iitt l'izetik eg-yhúzi 
<Hiújukat is. az(·rt l'Zt hivatalos nyl'IYl'll Ll!.!~· 

npn•zik. hog-y l'!.!,\'iittl'S adúkl'Z('I(•s. Az iJ~·t·n 

adúrizl'ttik is (•r·tl•siilnPk a roíjuk kirútt l'!.!~·

húzi adújuk iisszpg(•riil. llH'I'l az adú mPgúl
lapít<isa ,·,s kivet(•sp utún az adúzúk adúin• 
1.-iizszpl{•r·e van kit(•vl' (•s pzt tt'mplomokhan. 
szúsz(·kPkiHil. a Katolikus Tudúsitúhan hir
ddjlik .. \ki teh;lt tiiriidik sajút dolgúvaL s 
<tllll'llll~·ihl'll úg-y talitlnú. hog~· a kin•t{•s t{•
n•s. az l'g~·húzi adú ir·odúhan l'Zt szúvú tellPti 
o.; l'l'ltt'•tiPniil or·vosoljitk is a valúdi s(•r·plmt't. 

.\z adúzúknak 111úsik l'SopoJt.iúha azok 
tar·toznak. kik lll'lll liZl'llll'k adút a vúroshoz. 
tl'hút niiH's adúkiiny,·iik. t'Zl•ktúl a kiiziis adú
kt•zp!ii iroda kiiZ\'l'lll'lliil szl'di hp az adút. 
Ezl'krwk az adúja is kiizszl•ml(•r·l' van kit(•n•. 
de tiket kiilii11 l'izl'tl-si mt•glwg~·úshan is l'i
g~·pJmPzh•tik a tl'rhiikl'l' pJúirt adúr·úl. lll('I~·

JWk alapjún azt l'izdniiik kell. Ezek húrom
t'(•lt•k('Jll'll t'izethl'tik adújukat. vag~· a l'izet(·si 
mt•g: wgyitsh 1 IZ csa t• 1 It fH 1stata ka r·{· k p(•nztúri 
esPkkt•n. vag,,· I'ZPJJI{·I~·~·sl'll \'iszik hl' a ( iyiin
gyi·,si Ipar-osok {•s ( iazd<tk lfitt•lsziin·tkt•zl'tl' 
p(•IJztiir-úh"z. ali" l ;11. t'!.!~ húz i ;Ilki rt··~z(·r·t• 

hel'izet(•si t'olyúszümla '1111 nyit\ a. vagy Jll'dig 
kiizwtleniil relviszik a kiiziis l'gyh:'tzkiizs(•gi 
ir·odúha. ;\ rizet(•s llll'gtiil'ti•nt(•r·t'd n~·ugtút 

kapnak. 

Cipőit 

Bodrogi né 
.- l p ö k. ,. r •· s k. e d i- s l- b •· n ' lÍ s lÍ r· o l j a 

liyiingyii~. 1\ossuth utnt. 

,\zok. akik k(•sedl'IIIH'Sl'll l'ií'l'llll'k, vagy 
nincs inl'jiik t'>s múdjuk ar'l'a. hogy a kN díj
lllt'ntPs hpriwt(•si hPI,\'l'll llll'l!.il'lt•m·p tl·g~·pnck 
Pll'gl't rizpt(•si kiitl'IPzt•tts(•giiknPk. azokhoz 
igazolt (•s ok m:'i nyokka l t'PlsZl'I'P It p(•nzhc
szediínk megy ki. hog~· az adút hl'SZPdjl'. 

Az Pg~·hüzi adút is pontosan úgy k('ll 
hPI'izetni. mint m<'ts adúkat. kamatmPntl'sPn. 
nég~· J'{•szlPtlwn 11. 111. l'l'ili'IIÚJ', müjus, augusz
tus (•s non•mhl'J' hú kiiZl'p{•ig. -- Ahi k(•sp
dl' Jmpspn ri z P t. Ill' lll ta r·tja h1• a lw matnwntl'
Sl'il h('l'izdhdt'í idtipontolwt. annak adt'lkl'ZC
J(•si szahúl~·zatunk szl·r·int k(•sl'dl'lmi karnatot 
kPII l'izdnil', aki pl'dig IH'lll akar· l'izl.'tni. attúl 
v(•gr·phajtús útj(m is hPSZl'dill'lik az adút a 
k{•spdplmi kamatokknl ,·.s \'{'g'J·Phajtúsi ki'db(•g
gel llll'gniivl'IVl'. Flu•z l'~ak annyi lwzúll'iizni 
ntlúnk \'an. hog,,· a Jllúlthan s(•JJ!.;it Sl'lll ha.i
tattunk \'{•gr·p, mindt•nki iink{•nt ,·,s jú szi,·n·I 
h•tt PIPgPt Pg~·húzi adt'l l'izet(•si kiitPll'zl'tts(•
g{•nl'k. tpkintt•th•l ;tz adú l't•ljúra {•s annak 
i gP n l'Sl' k{• ly iis..;zpg{• J' l'. 

~li(·r·t t'izl'tjiil.- az Pg~·húzi adút ·.' .\ sok 
kiiziil n(•húnyat mgadunk l'sak ld. ,\z lstl'll
tisztPll'tl'k kiilslí l'(·n~·(·nl'k l'llll'l{•st'. az l'li'Oil
gyolúdott. kopott Pg~·hüzi nrhúk lllt'!.!'tJjit<'tsa. 
újak hl'SZl'I'Zl'Sl'. J'{·git•k javít;'ts;!. ;t ll'!ltplom 
hpJsfi hl'l'l'ndt•z(·~i br·gyainak kaJ'I,antar·túsa 
(•s újak hl'SZl'l'zt'Sl'. szl•gt.:·n~· kntolikus tanulúk 
ima {•s hittankiinyvn•l ,·alt'l l'li<ttúsa. sZl'g(•ny 
gyiingyiisi sziihík papniin•rHI{•k l'iainak sl'g(·
Jypz(•sl'. a katoliku..; mozgalmak (akeiú kato
likal túmogatúsa. kiúltt·, sztH·iúlis n~·,,mor· l'll~·
hít(•sp, Pgyhúzi l··s katolikus dal;inlúk {•s l'I!,\'P
siilPtek túmogatüsa. Katolikus Tudúsítú t'l•nn
tm·túsa. a tPmplomi t'íítt'•s. hl'l'l'!Hh•zt'•s llll'g
valúsítúsa (•s m{•g sok mús igaz;in katolikus 
e(•l llll'gvalúsitúsa. Uttod-l' ll'sh·{·r·l'lll l'Zl'k 
azok a l't•lok. llll'l,,·t'•J't ···nlt•Jm•s :tldozatot 
hozni (•s l'g-~·- kt'•t Jt;o;i.il'!..!.'' ;Ú'<tl. lllt'r·t a 
ll•!!li.lidl acltdin•tont··l Jll'lll tí•ld, ;t/ :tdt'! i·,sz
'-/l'!,!l'. lllÍilt kt"·t·IL:I'IIJII !l<dt<tl' -.•ir, l'l"kt• :-;tik 
kiesi azunllan ~clkl'a Jllt'g~· ,·._, Jllt··g·is jl'lt•flttiS 
iissZl'f..!'l't l'l'l'tlrllf··n.n•z. lill' il.' l' i ll'ltt•t \·;ti ami 
komolyat kl'Zdl•ni. /'. L 

CSILLÁRT,. RÁDIÓT 
ANDRÁSSY É.S 

VICZENÁTÓL 
Vlllarnossságl c:lkkt~k légó

lámpák dú' választéka! 
Ko••uah-u. 
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Felvétel az eJ.(ri szenllnárlumba. 
1\'1',·; 1-(•vr·p mPghí r·dt-t.i ii k Tudósít() n khan 

is J::r·spkl"•ipúsztonml\ l'Pihívúslit, mellyt•l azok
hoz az iljakhoz l'or·dul, kik papi hívat<ist t>r·ezvén 
maguldmn. Istt-n szolgúlatúr·a szt•r·etnók szen
tt•lni mng-ukat. ,JpJeniPg a papi pcí.lyü.r·a lépük 
s:duna i,iesztc'ien esiikkcn s így kiilönüsen is 
rontos t•z a l'Pihh·ús, il'jllnak, szülíínek eg-yar·ánt. 

:\kik papi púlyám úha.itanak lépni. ameny
nyillen a gimnúzium 1\'.-V ll. osztályait, illetve 
az t'·r·etts(•gi vizsg-cilatot sikerrel letették, má
jus 1!1.-(·n d. u. :! úrakor· .ielentkezzenek sze
mt'•lye:o:t•n a papm•velííintézetbcn s másnap 
ug~·arwtt a l'l'h·t"·teli vizsg-ún . .\ pál~·ázók hoz
zük magukkal kt·r·t•sztlewliiket. a sziileik egy
húzi húzas~·íg-kiit(•st'•r···íl szúlú anvakünyvi kivo
natot.IPgutt'lhbi iskolai bizonyítv.ányuk.ht hitta
minrknak. valamint a sziilei.k lakl;elvér:e ille
t(•kt•s pll'h:'inosnak hor·ít(•kha zár·t ~~jánlú lt~
wlét. to\·úhh<i testi (•ps(•giikl't t'•s t'gészs(•gü
kPt igazol•"• or·,·osi hizonyitní.nyt. 1-.f.Jl'I'IH'II 
ki.""-'''tllilltíritllll ;., 111/íkijdik. Ide 1.-IV. osztá
lyos gimnazist;·~ l'iúk .it'lentkt•zhetnck. Ezeknek 
rwrn IH•II szt·nu··t~·t•st•n meg-jl'lenniiik. hanem 
okmitn~·aikkal l'l'lszt•J'l'lt kt'·rv.:•nyl'iket a Pap
llt'\'l'lttint(•zd lgazgatúsúg·<thoz kell beküldeniük 
aj:'u1lott l\'\·(·lhl'n. ( Egl'J'. SzPminúr·ium) Olvan 
okr:r;llr,\·ok kl·llvlldi. ifll' i . ..;, amilvt•npk a IH~"\'-. ~. 

S/.t'!llill:tl'illlllh:t l(•ptlk ~z:'tllliÚ'.I sziiks(•gl'~L•k. 

.\ ki~:-;zpmin:·ll·iurnba púl,\ úzhatnak a papi hí
vatit..;t l'l'/.11, kifogú~Lalall szt•llemii esah'tdok 
;.!.\l'l'flll'kl·i. t:zl·k súuuür·a a pafllll'\'Clt'íintl•zt•t 
l!!azgatú . ..;úga l'elv(•tl'li vizsgitt l'og tar·tani.amely
IIPk punto..; idej(•t ll•vt'·lht•n küzlik az (•r·dt:kelt 
l'••lyam•Hiúkkal. 

:\ szl•miruüium niiwnd(•keirwk ingyt•n 
nylljt teljt•s l'lf<itúst a papnewWintézet. liyiin
gy(isr·•il mindig szokott kispap lt•nni. En
gl'd,it• az t"r· lstt•n. hog~· most is jclentkezzt•
nPk az ,; szolg<ilatüm dpr·t:·k. huzgú il'jak! 

GYÖNGYÖSI 

IPAROSOK f:s GAZDÁK 
HITELSZÖVETKEZETE 
.\11'-.1 .\Z ••i:·,z 1\"Zi'. 1111'1·:1.:--Z••\"Ll'I\J-:ZI·:r T.\•;.1:\ 

lr\"IJ;\1 1 '\"rl.-..rl, 

IS c t é t e k c t KHicsHnHket 
111 ;·,r ••:..:' 1 ,, 'll!.!·· ,f, .1 

elfogad. 
li.\:\1\J.(I:•·· 

l't •.<r ,, ·,..;r-:r\1\ folyósít. 

Tóth Béla 
-..·askcrcskedésc 

Gyöngyös. Kossuth LaJos-utca 

A kis házigazdá~ 
fehér·vasárnap fol-{adtúk a nagy Vendéget. A 
l'elvonulás iinnepi volt. a boldogság békeheli 
volt, még az anyukák kiinnyc is igazi volt 
aprúságaik láttc'tn. Az első áldozás nagy napja 
tel.ies fénnyel siker·ült. Hengetegen áldoztak. 
Sok család teljes létszámmal járult uz első 
áldozóval együtt Jézus l'ehér· asztalához. S 
szentmise után. hic.iba rosszak az id()k és mos
tohák a viszonyok, gazdag reggelivel vendé
gelték meg a kis emberl\éket, a nagy emberek. 
MPgküsziinjük Pr·uzsinszky Lajos bácsinak 
ismételt szívességét, a polgármesterhelyettes 
llr·nak, Dr·. Hor·n~·ák ~likh)snak eWzékeny 
segítségét. Az Aliami ~léntelep vezetéísége l'e
hérvasár·nap lemondott a tejadagjár·ól (411 li
ter tej ! !) csak azér·t. hogy az elsMtldozók 
kaphassák meg. Igazi, úr·i megnyilatkozása a 
magyar katonának. Fr·itlr·ich ~largitka a KHz
ponti Iskolában. Kiivér· Izabella a Felsüvái'Osi 
Iskolában buzl-{úlkodtak. hogy az idei elsiíál
dozás is melegl•mlékű mamdhasson .• Jcsztre
hényi Pál a zsemlék megsüt(•sét díjtalanul 
vtillalta, Líbisch Olilia és Füleki Andrásné a reg
geli elk(•szít(•s{•nél voltak segítségünkre. A szü
liík kiiziil többen siitemt:·nnycl. cukorkával ked· 
wskedtek. ..\z lsten lc.ltja és meg.jegyzi ezeket. 

Egy h(•ttPl az l'lsií úldozús ut1'tn kérdezem 
Pgyik kis tanítvún~·omat, ho~\· iisszevesz,~tt-e 

múr azúta a tP-;tv(•r·l>vel '.' Azt l'elelte: Vasár
naptúlmég lll' lll és most azt hiszem nPhezehh is 
lesz iisszeveszni, amiúta nálam volt a ,Jézuska. 
Szer·essétek is Pgynuist. most kiilünüsl•n i~. gyer·
mekek. hisz oJ~·an sokan nem szeretik eg~·mást 
most a vilügon ... S eg~·müs szer·etcte miatt 
l' ug szeretni bennUnket a ,J(•zuska is ... 

tiyöng~·ös temJllomalnak tiiJ·ténetériíl 
szólú kiin~·v. mit Bachú Lc.lszlú ny. alezredes 
írt. sajtú alatt mn . .-\ nagyszerű munka a ki
vüló szt•r·zlínek t'gyik legr·emekebb kiinyve lesz. 
Igazi katolikus esalád ezt a k(invn•t nem n(•l
kiiliizht•ti. :\lin(·l tiibbt•n wg-~·iik meg~ .\ tt>mp· 
lumok tiir·t(•m•tl'. tula.idonkt:•pen a kür·ülüttiik 
(•W emht•r·t•krwk a tiir·tl•ncte. .Xvomdatech
nikailag is pompús mü lesz. tel~ sok. szép 
kt'•ppel. 

vitéz Földi Gyuld 

t;Ytl:\t;Y•t=-'. 11.\~I=-'Z·TI::I: .-. =-'Z.i.:\1. 
Cvq.r•·siszol:is. =-'zl'lltli\'t'!{ l't't'l'J'I szt•r·iut is. 



·• 
Egyházközségi élet. 

Aprilis 22-én tartotta az alsó és fels6-
városi e~yházközség eg~·ütb•s képvist-Wtestii
ll'ti gyűlését. A képvisel<itPstület Hl44. évrP 
a múit évi r> ll .. -os kull's, illl•tve kategóriák 
szerinti adókivetésre hozott határozatot. Az 
Hl44. éVI'e befizetendli legkisebb e~~·házi adó 
iisszegét a képvise!lítestület évi 4·-- P-ben 
úllapította meg. - Kanyó Imre és d1·. Ve1·eb 
Lajos képviseWtestiileti tagok újólag sürget
ték. hogy a képviseWtestület tegyen lépéseket 
az irán~·ban. hog~· u város vezeWsége ajánlja 
fel Gyüngyös városát Jézus szentséges Szi
vének. - A Szent Bertalan egyházközség 
képviseWtestülete HJ.t.t. évi költségvetésébe 
l'l•lvette a Szent Bertalan-templom padjainak 
újrafestését és javítását. - ld. Szalay .János 
1\épviselötestületi tag. még az elmúlt évben 
míívészi kivitelií Pieta szobrot adomán~·ozott 

a Szent Bertalan-templomnak. A szobor el
helyezését a képviseWtestület úg~· oldja meg. 
hog~· a SzepWtelen Társulattal karöltve. \\'ül
der G~·ula országos hírií építész-egyetemi ta
nár tervei szerint. a földszinti oratórium 
l'gy részét kápolnává alakítja át és ide 
lll'lyezi a Szeplötelen Tá1·sulat o ltá•·út. Ezzp) 
a megoldással mel!sziínik az oltárnak kará
eson~·i és nagyheti elbontása. me1·t az oltár 
úgy lesz megalkotva. hog~· a Szentsll· és a 
Betlehem az oltár elbontása nélkiil is elhe
J~·ezhetiík lesznek. A kivitelezésre a k(•pvi
seWtestület jelenWs iisszegl't irán~·zott l'lií új 
költségvetésében. - Szent Be•·t.alan-tl•mplom 
kikövezési munkálatainak az egyházküzség 
ültal valú kiviteleZl>séhez J::rsek fr Ünag~·
rn(•ltúsága elvi okokból nem járult hozzü. így a 
képvise liitestiilet egyeliire nem foglalkozik a ki
vitelezésnek ezzel a módjával. A kiküwzésre 
g~·üjtött üsszeg tovább is az Oltúreg~·Jet tulajdo
nában marad. mfgaz eg~·házkiizség ültal e eélra 
elííirán~·zott ilsszeg a .iiiviíhl'n sziiks(•gps más 
kiiz(•rdekü egyluízkiizs(•gi e(•lra fog fol'(líttatni. 

.\ nu•j;!üjult ~zt. l·:r;.~(>b,·t-to•nq>lo~tnrnal ~zo•u.t .. ·n 
il'll.i~•l,ban l••Jefinornaltl, füsz••r·-. ,.~ .. rllt'!.rt>Úrl.lf 

Páldy (Parnpuk) Mlhálynál 

LegJobb rnlnG•égü áru a 
legnagyobb véla•zlék.ban, 

legolc•öbb •zaboll árakon 

Szlobodától 

- Dr. Vereb Lajos képviselötestületi 
tag. Bachó László nyugalmazott alezredes ké
szülií ú.i könyvé1·e hivta fel a képviseWtestü
ll't figyeimét A vá1·os múltjának önzetlen ku
tatóju most a gyöngyösi templomok múltját 
frja meg a nála szokott alapossággal és hoz
zM>rtéssel. A képviselötestület 500·- P-t vett 
t'cl költségvetésében a míí nyomdai költségei
nek részbeni fedezésére. (Az alsúváro~i egy
házküzség ugyanilyen összeggel támogatja a 
munkát.) - A Szent Erzsébet-templom és 
Szentkor·ona-ház munkálatainak. valamint 
egyéb jöviíbeli egyházközségi munkák ellen
ií•·zésével. valamint az egyháztanács nevében 
valú átvételére Cserján Imre elnük. Fehér 
Gyula Wgondnok. Pajkos Lajos pénztáros. ifj. 
Szala~· ,János és Dr. Vereb Lajos egyházta· 
nácstagokat kiildte ki a képviselőtestület. -
A Szentkorona-ház disztermének beomlott 
menn~·ezete helyreállíttatott. a terem kibiívitési 
munkúlata bel'ejezést nyert. A megújított 
nwnn~·ezetet Márton Lajos fesWművésznek (a 
Sze nt Erzsébet-templom freskóinak készítiíje) 
a Szentkorona Gyüngyüsön való tartózkodásüt 
me!!üJ·iikítií freskúja fogja diszfteni. ami uz 
l'g~·hüzküzség kultárális értékeinek g~·arapo

dás:ít jelenti. - A két egyházközség Hl-t4. évi 
l'I!~·Juízi adókivetése elkészült. május hó !l-ig 
az eg;rházküzségi irodában (Szentkorona-ház 
l. em.) mindl•nnnp déleliitt n -12 óráig az (•J'
dekelt felek által megtekinthetií. esetleges 
felszúlalások ug~·anott eszkiiziilhetiik. :\ k(•p
vist>lőtl•stiilet vt>gii l elhatározta. hogy azon 
választott (•s kiküldött tagjait. kik a jöviíben 
háromszori fl'lszólíuís után igazolatlanul nem 
.ielennek meg a g~·üléseken. a jüviíbl•n a Sza
báJ~·zat szellemének értelmében tiirli a kép
viselíitestiilet tagjai küzül s hl'l~·iiket a sor·
han kiivetkezii pútlill!okkal tiilti he. dz. 

\lio•!ooll l.o.iloort \';.ls:'tr•ll. l;o•f'o'""' fo•l lo{aZd:llo{ll!l fo·l~z,.ro•lt 

r.lliL'tranutt' T~·ru"tk··t.···~i \·:Uialat••Pt rnJudt-n ig-{•u.Yt kit•lt•g-it. 

S~nóllng László 
asztalos-rnester butorrakt6ra és 
temetkezési v61lalata. Kus>~uth·u. :!:.!. ~z. 

,,Bokréta .... 
li ön'.-.. papi r- zr a .. -
~~~ diiiZDIÜiirr .. llli .. d#>N 

t.iWÖ!\t.iWÖH 
Ko••ulh ulc'a 3 •z. 
Telelon•zArn: 4.S.S. 



Nincs adósságunk! 
Remek .. ékszeres dobozunkat", a megújított 

Szent Erzsébet-templomot, megújításának mun
kálatait gyakran cmlcgcttiik Tudósítónk lap-
jain. Olvasóink bizonn~·al mindíg (•r·deklííd(•sscl 
olvasták. figyelték. Most ~~ templom ugyan 
néma és csendes. hisz diákfiainkat kénvszer·
sziinetre kárhoztatta a húhoJ'ÍI (aminek való 
igazán (ik sc iiriilnck) s sziinetelnek a diák
misék. A templom azonhan nyitva áll. hog~· 
az érdcklíídiík. a reggel munküba sietiík. 
kiknek ép{'n ar·ra visz az útjuk. betérhessenek 
l'gy-egy fohászr·a. Kiiztudomúsú. hogy a tata
r·ozüs rnunkálataim bankkiílcsünt is fclvet
tiink. mintegy 10.000 pcngiit. Az adománvok 
úraruhisa azonhan nem sziint meg (•s n;ost 
jelenthctjiik. hogy az adúsügot sikpr·iilt tel.iPs 
egl:•szében lcWJ·Icsztcniink. Az ezután bel'olvú 
pénZl'k<•t már· a padnkm l'm·dithat.iuk. ~lirHI~·n 
r·eményiink megvan arTa is. hogy tekintettl'l 
városunk meg(•r·tii, nemes szívlí u1·ai J' U, kér·el
rniinknck lll'l~·et adnak (•s azt az üsszeget 
amit mi a kegyur·asúg helyett a templom kiil~ 
scjér·e l'ordítottunk. kb. t:'"l.llllll P-t. nekiink visz
szatérítik. ~leg '·ag~·unk gy«'íziidw. hog~· a leg
közelebbi nirosi k(•pviscliítl•stiill•ti g~·(íJ(•snek a 
t{u·g-ysorozatún 1111ir· l'Z a juttatús. m i má1· nem 
adonuin~·. hanern tulajdonk(•pl•n visszatéJ·ít(•s, 
szerepeini fog :\padok elk(•szíttl't(•sp l'ZZPimost 
már l'gészl'n biztos. lwg~·ll'lll'tiiv(• villik s az új 
iskolaév. mit bizonvúm mctrvalúsult HHl"VUI' • l""' ~. 

álmok jPgy(•hen nyitunk meg. új. (•r·t(•kl•s pa-
dokkal l'ogadja majd a Szl'nt Er·zséheHcmplo
mot hitogatú diúkjait. Ez tl'I'IIJ(•sz<•tl•sen espp
pct sem tl'szi l'cleslegcss(• a padokra szúnt 
további adomün~·okat! Hiába. ami biztos. az 
hiztos... -i 

Verset közölni nem szoktunk. azonhan 
a Máriácska címlí hangulatos kiíltcm(·nn~·pJ. 

tl•kintettl•l ki•<h"l'S (•s he nniink l• t trviíntr\'ii-
p-,, """'· 

siekl•t is közeh·iil (•r·intii tm·talmüm. kiv(•tclt 
t<•ttiink (•s Olvasúink (•piil(•s(·r·t• kiiZI'Padtuk. 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

RtSZV~NYTÁRSASÁG 
l i_v"IIJ.r_,., ·~. lla11i~z- t(•r- -1 

I!Pti•!Pkt•l plfuj,Cad. J..:, .r.- .•. '"' ·kl'! f,,J_v,·,,lt. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 

l 

Ismét harcol a magyar. 
A nagy forgószél elhozta újra fölénk a 

vihígégés pcrnyéit. A veszedelem közel van 
hozzánk. Öntudatos magyar nyugalommal néz
ziink ~zembe vele. Ügylink igaz, szándékaink 
tisztük. A fajtánkért, a földünkért, temploma
ink ormán a keresztekért, a Miatyánkért, a 
Hiszekegyér·t harcolunk ... Azért, hogy legyen 
másk<~r· is els() áldozás, hogy legyen bérmá
lás. l'r·napja. búcsú. Szentkút. A hit ereje 
acélozza meg ellenállásunkat, hogy némán 
tudjunk szenvcdni is. Már nem tart sokáig. A 
nagy döntések (H·ája közeledik. A Kárpátok 
hüst~·ája szilárd, de még erősebb a magyar 
férl'i melle. mit nekifeszít az árnak, erős a 
nmg~·ar· fegyver. mit kovácsoltak a fegyver
kovúe~ok. de még ereisebb a magyar anya, a ma
g~·ar hitves, a gyermek. az itthoni polgár imája. 
Fl'leliitlcn mulatozásnak, hetyke dőzsölésének 
helye itthon nem lehet... Suttogás és csüg
gedés nl'm méltú mag~·ar emberekhez. Test
vér·ként forrunk össze a vallásosságban, a 
tPmplom látogatúshan. tolongunk a gyóntató
sz(•k kiír·iil. sorbanáll unk. hatalmas tömött sor
r·okhan Kr·isztus asztalánál ... A zűrzavar fölött 
a ktc•r·pszt diadalmaskodik s a kereszt alá se
J'l•gll'tt népet lcg~·(izn i. megsemmisíteni. kiír
tani nem lehet! dl. 

LéUnltalnm vigyázz!!! l\likor ezt hallod, 
múJ' diihiir·ög is a légben a motor, már zúg
nak is a szir·(•ncik és tc összekapva a legszük
ségesl'hhct. lehuzúdsz védetebb falak közé, 
hogy ml•ntspd (•letedet. ~lit viszel magaddal'! 
Azt. mit nHir· jú eliirc elökészitettél, ha jön a 
vcszedl'll'm. \'ig~·(•! azonban magaddal erős 

ll•lket is. n~·u!-{almat. mit csak a büntelen 
szív (•s fehér· lélek tud biztositani. Vidd ma
gacldal az alázat. a bizalom. a hit szellemét! 
\'idd magaddal a tiikélctes bánat ismeretét, 
esak a híínt hag~·d fenn a külvilágon és ne 
t(•J·j \·issza hozzá akkor se. mikor újra szól 
mt•gint a •·údiú. mikor elmúlik a veszedelem 
(•_..; a kt'•k t''!.!l'll esl'nd (•s b(•kc honol. Szcnvedés
lu·ll l'akad az l'll't. a mcgpr·óbáltatásokon épül 
l'el az í1j. nemcsebb .Magyarország! D. 

G~·ftplú é!!O nyúi!!Ozör 

Kalap ok. 
tnlnden tnlnöaégben 

Krlszt LaJos 
Gyöngyö•. Koaauth-utcft 10 • 

.J ft,. •• c\ •o k. sz ak szerOe n k.éazUinek. .. 



8 G,öna-,ösl Katolikos 'l'udc'tsitc't 
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Szrnt Ht•rtalan pldnínia. 
:\lájushan mindt•n estt' !i úrakor a ~zpnt 

Bertalan-tl'mplomhan mújusi litünia. - - ::-ú n 
a Szentkei'L'szt l"eltalúlúsúnak iinnt>pt•n n•ggt'l 
7 Úl'akoi' húesú indul a Kúlvúi·iúi·a. -- 1-t'•n 
Szent Flúriún napjún VÚI'o:o;unk tíizoltúi v(•du
szentjük tiszteh•tt'I'C szpntmist'•t hallgatnak. 
il-én els() p(•ntt•k .. \ \lt•nh;iz-kúpolnúllan eg(·sz 
napos szents(•gimúdú~. -~ (i ún. Olajhai'títt ~zt. 

János napjún a g~·iingyiispiispiiki húl'súra a 
körmenet n'ggt'l s ··~,·akor indul. - í -t'• n l'IStl
vasürnap. :\lútnüiirvdi ~lúriúl'sha húl'sú. Indu
his s úrakor· kiir·nwnl'tiiP!.! .. \ n;~gylt'lllfllom
han t•ste fi-kor < HtúJl'!.!,dl'li irnúdúsi ÚJ'a. 
1:!-(•n p(>nteken a prokt;'tl·diktattll'<l kt.'·: !.!~·ilft· 

g~·ösi úldozat:'tnak Jtolkiiidvt.'•t.'•r-t !t ÚJ'<tktll' g·~,t~z
misl'. - lfi-<ln :\qwmuki ~ZI'IIt .lallP"II<rk. a 
g~·(músi titok \.l··rt:lll:!,iúnak nap_j:1. 1~• :.::!-i!.! 
lllindt•n t'Sll' litúni<l <i ~ZI'IIi .l;d)IIS-l,;ii~<dllil· 
nal. 1;,_ Iti. i-;-·lll kt·:·(''/.t_i:;:•• n.q;,,l\_ .\ 
hút·sú n·g!.!l'l 7-k"'' indtJI. _\ ldt•>""t·~t.!••l·; ,J. 

1!-J-ún Yan. :.:1-t·l! <: nag_, tLi1. l'\·tordttl:··.i:~n 

este S--!1-i!.! a YÚI'os ii:'S/.l'S llaJ·:IIl~.i:ti l'Jlllt•· 
kPztetill'k t:·s imara lig·_,vlnu·~:tl'tflt•l>. :1lit_i:Js a 
bút:~úsok llonapja. U·ll'IÜo.L·l. :J!Jit:ttt;tl \'t'g~·iink 

részt I'ajtuk: 
Szt•tlf Ht·tl'tlun plduiniu 1111!11//,·iill!/'·i flín·i: 

IIIÍZli•-'IÍfJI!I /, iiliill1'k: Tollll<Íl'si -lit ll th (•s 
Su ha Irén. Búna .)úzsd t:•s Szt~r:..:alntatus \lar·i<l. 
:\lolnúr Fei'l'!ll' t:·s .\h·g~·t-ri .\nna. Kispesta 
Ist\·án és Bartalis liizella ~l<ll·git. 1-~i~s .Jú~:sd 

és Hortolúnyi Ilona. ('st'•pún~· blÜtil L·tszlú 
és :\lt.·~~·t·I·i l~atalin. ~zlon•nl·súk .Jitno~ ~·~ !kl
gyi ~lar~it 1\atalill, Har-an.\ai 1-:mo t:·s Swll''~.'· 

~la~doln:t. 
/~'f/11111/f/1//, .' \Jt•SZili'IIS ( Í,\·jin_,!,\ j'! i l'\ l'S. 

Ht'•zmíin·~ lgn<Ú'lll' 1:) ~-.,t·~. Butka .Jcú~L·l :;!i 
t'\'l'S. Szalai .Jolitll (i(·l·ti .\udrits:u·· -Ifi t·n·s. 
Hul'ska Er·zsl-11t>l l';llik lntr·t"·nt:· 77 ~··n·s. 1\tiÜtl'S 
Lajos l !-J (·\·Ps. lf:lll~•lsi 1-'t·r·t•nt· 1:: ~-., l'S. ho 
vúesik Hoz:'tlia .\llllll'th l':tln··· '-.:.! ···n•.;. lit'IIH'
h'I' II·(·n :!ti (·n•s. Pat;tl;i lt•1Z! .\lllhJ·tJ~ bh·ünn1·· 
7!1 L'\·es. (iúl \liltr'tl~- 1~1 ~··n·s. -ltlllit~l. 1:. l;rJII' 
:~-l l'\'l'S. Tt'1th .);tilos /:; (•n•s. 1\allala..; ,J,ú~d 

(j húnapos. ()f."'l' <iyiir~.> .-d ~··\l'S. B«l!,!n:ti' 
)lária ~:.! éves. 

F1· l' l· 11 1· 1'1'11 t! i 1' l N 11 i 11 i 11 . 

,\ m<t,iusi litúuiúlwt h(•tkiiznap l'ste lt(•t
kur. \·n:--.úr· t:•s iinrwprtap <t l'l'IHit•s litúnia ke
r·dt-lJt-11 kl ;,.k,,J. t:n·t_iuk. A kvddi t's p(•nteki 
<t,itatoss:q.:·ok:lt is t>!.do.kt•l l.;apt·scdjuk ii:--.sze. 
;,.t··n elsúp(•ntek. mar vlii;.ú dt:•lutún is g~·ún
tatunk. 1-t'n szl'nh'li papokkú P. l'zdúezy 
Zadran'l'Z lstütn n~·. túhol'i piispiik til' Úl'X('l'
leiH'iú_ja lh•ndtartorwill~·llnk kiit'IH' lelkt•s lc
Yitú.iút. ll. 11. liliinia ú•gt•ztt:•n•l a Húzsal'iiZl'l' 
Túr·s11lat havi so!'solüsút tartja. l;, . ..:•n a 
kl'I'Pszt_jürú kiil'llll'IH'l tt-mplomunkha jiin. -
:!1-(•n l'eg·~el !i úmkor a lll. Hend l'lll'kes nagy
misi•jt' lt>sz. ll. u. lit(Jnia \'t'gt•ztt'•wl havi g~·ü
Jl>~. l·g_\ancsak :.!l·t'n iili a Húzsal"iizt'•r·Túrsu
,Jiat l"elin:lllúsúnak !tHI ..:•ves .iuliileurn;'tt. D. l'. 

!l úi·akor· lesz a Túrsulat iilllH'JH··Iyes nag·~·mi
St'Jt'. :.!~. :!!1. ::11-illl lesz a hagyomún~·os 

pi i nkii~d i SZ L' ll ist.'· g i múdús. 

Ft'I'IJII'I'IIII/i f'ldniniu 1111.'/ltkiill.tft·i hin·i: 
J /IÍZIIS.'IÍf/Uf /;(jf(jlft/,·: .\Jajul' ,fc.IZ~d l'S 

lluntik .\nrLt Ilona. !:ukat .Júnt.s t:•s :\ag·~

lluna .. \il;.!.' L1~zlú .:·~ \';~:--...; Lenkt•. Fl'lu\r 
I~tv:'tlt .\ndr:ts I'S 1\ovúl'S ~litJ·ia. 1\istaly .Júzsl'l' 
t:·s ~i1:1or· \l:tl'ia. L;.:_\.l'd 1:--.tütn .:·~ Fii!vki \Júr·ia. 
!\tpp .lúzsvl ,··s C>rkt:·n.\ i :IL!l'Íil. ZonJilor·~- .\n
do!' t··.; !ltl!'\,d!J lltliLI. l\ilitiTlil ,j,-,z-d l··s f:I';JSSÍ 
l:•r/:1. 1!:. !:ii<~Tl :.\ i i_Y11i<t t'; >llll''i l.i\ i;:. \'a
l"<tdi 1 i_\ :il:l l'" l'ttp .. i·k:t l;v:.!irl<J. 

FllllfJ,:f.'ui.: 1-'::rk<ts .\Jlll<t iizv. T!t'~~~~·r 

,,,-,~.~dnl' .j;; ,·., t·s. ""'.":t·-; .l ulillnlla l it Hla .!a
nu~nt:· '-.1 l'\1'-i. !~i~.; J·:r;.st'lllt l)ii'JIIJ<tlllll .l;;nu:--. 
i.1Z\ cg,\ t' ~'l t·\ t•s. Tiltit ! iyiirg,\' kl-t lit.•llapos. 
lftogvdiis Hur-l1ala 1\o\'Út·-; .ktri«IS iizn•g_\'t' S:.! 
t.'·vt•s. \il-!.!~·t·r·i .\nna h·lit•J' .J:tnos iizn·!.!~'l'. !-J:! 
l'\ t·s. ( iyalu!.! lillilii \:t_!.!,\' ~<tndol' iin·g~ t' í!! 
t.'·ves. Tn·nt·s(·n~·i h·n·nt· ~:.: t.'·n·s. :\lartinet·z 
~l<ii-Íit Hcú\'iu·.\· Tivadal' Ill'.il' :::.! t'·n•s. Túth 
t-:r·zst:·llt•t l't'-esi .)úzsl'l' iizn•_!.!.,\'l' ;;, i·n•s. Ta
kúes lllll'l' :ili t·\·t·s. Leltolai Tibor· ;, ltt'Jn;qws. 
(it~nda 11«111<1 :.:1 t'H's. 
f ;.'liiJtf/!!ii.'JitÍ.''jlliki :•:::r·/1 f ./ri 1111.-.. -/1'1/r Jilll/1/. 

li it ll lt-llljiltllll-lilll'~ll.lil'~!..!l'lii-J..tll' S/[llliSt'. 
.\ ktll'lllt•Jil't IIH'!.!l'l'kt•/tl- lilitil lt'S/. az iilllll'jli 
llit!.,!'.\'llliSl' t··s JJ·ktll' ÍSilll'llt>s/. l'!!.\ l'~l'lllil's llliSl'. 

EGYHÁZMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. 

l ,J.I: ·,y. ·'.·,\••~1 11••:,1\ti:ZI.Ii. 
J;I.IJ.JI.I,I.I 1.1.1 "·ll•. t.;••l.• :-••\•>1\1.1 I••I.Y11:-' l. 

Jl.i.l.l·•:'\ ;';" 11.\\hZ-TI-:J: 

Hirdessen a Tudósítóban! 



Prépost 11lebárwsunk a gy6gyulüs útjün 
van. A klrm azonhan m(•g nM1án~· húnapot 
n•sz ig(·n~·he. Hiwi irmídlwznak (•r·te. ííszinte 
színel. igaz szer·l'tt•ttpJ. r·agaszkodússal. A jó 
lsten. a nal-!~· Or·vos ad.ia vissza neki ú.im 
munkahir·;isüt, Pl-!t•szs(•I-!N s adja vissza íít újr·a 
rwkiink. .-\ pr·(•post-p!Ph;inos umt heteg-sza
hadsúg-a alatt Dar·ms Zt:•nú kúplün hPI~·ettesíti. 

Barhin~·i .. \ ndm· gyiin!!yiisor·o:-:zi pichú
nos haiPst•t kiiwtkPzt(•hpn lúhüt tiir·tl•. Szépen 
gyúg~·ul. Hel~·ettesít(•sN DukJai Lüszlú hitta
nür· lütja Pl. 

A Katullkus LeJ!én~·eJ!~·Jet IPikh.:yakor·
lata husy(>t rmisodik ,·asür·napja Pl«'ítti tuirom 
pst(•n volt a 1\ulttu·hüzhan. Sz(•p sZiimmal 
lútogattük a hpsz(•dl'kPt. LPikl'síhí volt a ha
talmas l"!•r·l"itühor·. a tl'ldntt··l~·ps pol!.!":il'i túrsa
dalom P!!Yiitll's swntüldozüsa. Ez alkalom
mal volt a tagamilis is. ll taggal gyampodott 
a !.!'~·iing,\·iisi Ka tol ik us LPg'(·n~·l'!!~·J ('Í. .-\ IP l ki
g~·akor·latot DukJai Lúszlc·, n•wttl'. Tisztl'll•t
tl'l gondolunk a 1\atolikus l.t•g(·n~·t·!!~·Jet (•r·
tt"•kt>s elniik•"·r·l• :\agy Súndor· kc'ímivl'slllt>Sll'l'l'l', 
kit llll'!!l'on!!Üit l'!!t•szs(•~o.w most hosszasahilan 
tú\'ol tar·tott az E!!~·Il'ttc'íl. .\z r·,. lstt>nhíl mil'
lc'íhhi t'l'h.!.\'ÚI-!YUiüsüt kt'•r·jiik. 

A Kar·ihisz hatalmas niil hibura is ll'l
kigyakor·latr·a kt"·sziil. lft'rsv(•t p)c'ítt m•m \'oltak 
alkalmasak a viszon~·ok. hogy ;1 J'l'l-!i szok:is
nak llll'gl'p)p);·,l'n. nagyh(•t t•lc'itt \'l'I..WZZ(•k p) 
t'Zt a hagyormin~·os \·aJI;isos I'Sl'll'kedPtPt. .\ 
IPlkigyakor·lat idl·jl' mújus 111-11-1:!-t:l. \'e;wti 
l lukJai L;iszlú . .-\ tagokat szPI'l'tettl'l hívja s 
Yúr·ja a 1\ar·itüsz n•wtc'ist.'•gP. 

~~m Indul az hll-n a hurlakeszi búcsll. 
Td;intl'tll'l a t.a\'ar·us \'iszon~·okr·a. a tiillll'!!
l••l'!.!·:tlolll !.!,\'<tl,tii'Í kul'l:itozilsitl':t. :1 ht'w~r·: n·z
l••St.'!.!t' t'i!.!'.\' ii<IIÚI'II/11{1, 1!11!.!'.\' H/ idt.•ll :1 hlld:t
),l'S/i ht'lt·st"!l ltl'lll :--Zl'l'\'c•zi :nt·!.!·· .\zok nt.unl•an. 
akik l'Zl'll a kc•d\'t'~ l'o!.!:lll:illlli zar·;indoklaton 
lill'!.! szoktak jl'h·nni. mliitJs !1.-t'·n a ~Zl'llt Bt•J·
talan-ll•mplurnlwn szl•ntmi~(·t mondntnak ~ tPs
tiill'till'g kh:innnk l'Zt'll lll«·gjPit•J,Ili. l·!.!~·nn

t>kkor· a hnd:tkPszi h·mplomhan i~ ~Zl'lltlllist'•t 

nwndanah. a l i.\·iill!..!,\ ii:--r·td lill'lllli s/okott hr·J
t'~Úsoh.t··r·t. .\kik t'l'l'l' :t ,.,··11':1 adom;in~ok:rt 

szúntak. azok adj:'tk út ifj. Ho!.!ll1lr' .Júnos f\'pr·
nyihl•l \'l Í) hÚl'SÚ \'l'Zl'llllll'h.. 

,. 
Fe~tlk a padokat rövidesen a Szent 

Her·talan-tcmplomban. ,Jólelkü adakozó hfvünk, 
az azMa múr jobb házba költözött özv. Pam
puk Pálné adományozott még erre a célra 
1000 pengéít. A pénzen megvettük a festéket 
s így a munka rüvidesen megkezdődhet, a 
kiilts(•gwt{•shen biztositott új fedezett segft
ségévt>l. Bizonyára minden templomlátogató 
iir·ümmcl olvassa. hogy a bizony már eléggé 
llll'gkopott padok friss, új szfnekkel dfszftik 
majd templomunkat 

A Sz t. Erzsébet-templom részére adomány-
, ként kapott .Jézus Szíve szobor munkálás alatt 
van. A közismert nl•hézségek késleltették eddig 
a munküt. .-\ szobrot Márton Lajos festöművész 
tervei szcrint pesti szobrász kivitelezi. 

Levelet kaptunk névtelenül. Benne 
szüz pengií volt, mit az ismeretlen adakozó a 
Szent Er·zs(>het-ternplom új padjaira küldött 
(•s imút k!·r· esal;íd.iúér·t. Örömmel kérjük az 
lstpn úldüsút a névtelen adakozó s családja 
(•h•t(•r·p_ -- Üzv. Koznuí.rí Fer·encné, Farkas 
.Julianna toll rwnl-!iít. Balúzs Anna 10 pengöt 
adomünyozott a kistemplomra. Wattman Emil
nt'tiíl ::o. Fazekas .Toli'tnMI 4 pengüt kaptunk. 
Isten rízl'SSl' meg.--- .-\z utcán megszólít egy ko
nw l~· ipai'Ol', Kaszab Antal úr·. Szer·ényen arra 
kf>r·t. hog:-; P!!Y pad megcsináltatására öt is 
jl'g~·-pzziik Plc'í. Fizesse meg neki is jós.ígát a 
Tl'J'l'mtií. -- .\ nagypénteki szentsir látogatók 
!.!Yi>n~·iir·kiidtek már· a új öröklámpában is. 

(;~·öng~·Hstar.ttin hitélete híres a kör
n~·l~kPrL Fnnck a hitPietnek volt egyik beszé
cit>~ .iPI(' a f('h(•r·vasár·nap megrendezett Ka
lúsz-katPkizmus n'r·sen~· is . .-\ pompásan sike
r·iilt 1\al:'tsz d(•lutünon megjelent Medveczky 
IlonaaKahisz t>g~·Mzml'gyei Vl'zeWje is. Aszép 
r·t•ndpz(•s(•r·t SzPkl'y lrPn tanítónőé az érdem. 

Az Emericana Usszejövetelén április hó
napban l'. llr·. Kalmúi' Özséb volt az előadó. 
l::r-tt'•kPs. gazdag eliiadlisa komoly közönséget 
vonzott. 1\;ír·. hol-!~· nz Emericana megszokott 
r·t··:._d 1!1'1~·,._ n ~zPntkoT"onn-hüz díszterml' most 
lllt.':.! lt:JszJwlhatatlan. .\ holtozús llll'gujítása. 
a szulll:'Zt'dllS ll'J'l'llllllel valú iisszen~·itása 

ug~·:rn m:u· k(·~zPn :í.ll. de Iliúnyzik még 
a rr·t•slw ht>lol('. rnit :\1;\r'ton La.ins a Szent 
1-:r·z .... (•bt•t- t l' lll p lom fpstc'im íívésze fog most már 
n•mt'•lhl'toll·l-! 1·iivid hliín belül megvalósftani. 
.\ kkor·. a w n han gyUnyoru, értékes hely 
ll''Z .. \z 1-:I!IL'I'il'ana l'nglalkozik l'l-!~· m;ijusban 
llll'!!l'l'!Hil·zprulci mútrnházai zarándoklattal. A 
sú·p ter·v nwgvalösulásáról a prior a tagokat 
a szokott rnúdon ('rtcsíti. 



Gyla.ryl.a Katolikalll Tudó111Hó 

SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
Mozllátocató.l\tiért nem voltmí•gG~·iinJ.!~·iisiin a 

Pastor Angelicus: Angyali Pásztor cirnü nagyszabúsu 
Pápa-film '.1 Ezt a kérdést mi is feltesszük a Tudó
sító üzenetei ki.izött. És remt'ljük, süt meg vagyunk 
győződve, hogy városunk kitünő üzlt•tmenetü moziainnk 
igazgatói, kik kétségkivül kt:•szs(•gesek katolikus i)!t'
nyeink kielégítésére, meg l'ogjtik találni a ft•leletPt 
erre azzal, hogy ezt a hatalmas. l'sodaszí•pnek rnondott, 
de országosan, feltiinően l•lhan~·agolt (•s rniisonúl It•\ ,•t t 
filmet megszerzik (•s búr az igazi moziidí·n~· most m:ü· 
lassan végefelé jár, ml'gis le fogják az ittt•ni kiiziinst'l! 
előtt is pergetni. Amikor akúrmiJy,•n ásatag, ri•gi l'ilm 
játszásán is telt házak vannak. akkor· nag~· szegi·ny
sl>gi bizonyítvány lenne r·(•szünkrül az, ha a vihígl·~~-

ház fejének, Krisztus het~·tartújánnk i•letí•t és rnunk:'tl
kodásait bemutató pergögí•p nem \'líltana ki eg~· ig.t
zán katolikusnak numdott város túr·:o;adalmáhól olyan 
érdeklődési, ami az üzleti számítást i11 biztosítanú 

.~&códás. 27 gyermekkel besz(•Jtiink valamt·l~ ik 
vasárnap csak eg~·etten utc1íban. akik k(•rdt:•sünkn•. 
hogy \'Ottak-e már templomban. :o;zt>gyrake:~·;p \'O!'!! 

gatták a vállukat. J\legdiibbentii az a gondatlansúg. 
ahogy a szülők ezt a kérdést kezdik. !\lilwlyt az isko!a 
kapuját bezárják, egyszerre ijefó:ztliPn lt•zuhan a szt>nt
misét hallgató gyermekek száma. Kntnliku;; nen•lt•fó:iink 
csődjét jelenten(> ez'.' Talán nu'•g;;l•! Ellenben jell':1ti 
a szülők felületess(•gt't. nemtiirödiims(•gi·t. ~Jo;;t úlljon 
elő a Katolikus Akció, a vilúgi hivek te,·(·kt•ny l(•kk
mentl>se (•s segitsen a lelkipásztornak tt>mplomlla 
gyüjteni a ~r~·ermekeket. Felelösek mg~·unk Pgym;isi·I t! 
A hosszú vakáciútúl valú fl>lelem m•m rí•mlútás. harwm 
keserii valósáJ,!. :'\e lmgyjuk. lw;zy az bkolat:·v mindt•n 
nemes törekv(•sét kiszúritilll az elhanyagolt. nt•m cllt•n
őrzött ~r~·ermek vakúciús h•lclötlen;;(•ge. :'\emzetiink·· rt. 
jövönki>rt való aggúdál' diktúltatja veliink l' :o;oroknt. lla 
él bennünk fajtánk :o;zeretete, ha katolkizmusunk tiilth 
mint jelszó, ttibb mint múz. akkor iJ!t•nis utárutní•ziink 
gyermekeinknek, tudjuk utaikat, szúl'llknzúsaikat. ha
rátkozásaikat.szeretjük, de egyuttal fi•ltjiik is ükt>t t'!> t•z 
a ft'lt(•s jelenti éber védelmüket F.l.iiin a lt•únyok!,;al mlú 
barátkozlis ideje is, de esak akkor, nm ikor ez a hurút
kozál' már a jöYöbe néz. amikor meg van hozzú n lt>ll..i 
érettsl>g és rátermettség. Egyt:•hk(•nt \'eszl'dt•lrnPs júti·k. 
ami nem az lsten szándéka. akal'llta. 

,\ kiN N&~IDfÜIP8 jelig't:·re üzenjünk. T!ulú;;itt.nk 
márciusi számábun megjelent .. l'g~·Juízi adc'•" l'imii l'ik
künkbe t(•nyleg (•rtelem-zavarú hihu esúswtt hl'. t>ZI mi 
ill, dc töbhen is í•szre,·cttí•k í•s szo'1 tiii'!!YÚYÚ !Ptt•'•k. 
KiiteJpss(•gszerilen kijavítJuk hihúnkat. .\ lll'lyl's sziiv•·!! 
ig~· hangzik: .. :\ szolgúluti \iszon~· han úllc'd.; kah•gc•
riúkba vannak sorozvn í•to~ ig~· ml'gadúztatva. Ezc·k 
által fizetett adú ar·ún~·hun úll a tiihhi adc'tlizetukt··-

Hálás kö!iizönetet mondunk 1\<mil's 
Mihály kereskedünP.k. ki az elsííüldozúk rt•~.r

gelijéhez 20 liter tejjel járult hozz<í. lwg~· a 
gyermekek számára min(•l kedn•sphh (•s l'l·
ledhetetlenebb maradjon ez a sz{·p nap. 

FelUlflzetéseket köszönetfel 

elfogad a TudósUó. 

wt, eg~· filll>rrel ""lll tiibb. ~lindl'n :12~ P illetmi>n~· után 
1 l' adóval vannak tl'J'hclve. Tehát kinek (•vi illetm(•nyt• 
:1.2~~ P. 10 p (•s liASli P (•vi illetml>n~· után pedig 211 P 
iratik eJti." Ll'\'l'll' to\'líhbi r(•s7.(•re níluszunk uz, nem 
haragszunk í•szr·t•,·(•tt•IN•r·t. süt iiriiliink, hogy rigyl'h•m
mel kisi•ri niapunkhan megjt•leníí l'ikkl•kt•L\ j{mkanttt'l, 
okos kritikát mindig megkii:o;?.iinjiik. Mi is g~·ar·Jú ern
berek vug~·unk. t•r·i·n~·ekkel (•;; h il ui kkal. 

, .•• 1.-nl- l·:c:·rl út. Ün. uzt mondju. r itkún ke
rül l'sak fel a nugytPmplom kiirn~·i·k(•re. de nug~·on 
ftll'l'sÜlottn azt. hogy mcnn~·i l'lllhN nyiiz:o;iig u nwzi 
kiiriil. Ide ker·iilt a klll'zú! ~uj nos, t•z l'llt•n twm tudtmk 
tenni :o;t•mmit. ~okszor· t>mlitt•tliik nuír·. u Tudúsitún kl•
r·csztiil is, hoJ!y valahog~· mnuln:ínuk múshont n s(•tálú 
pürok, ukikrll'k hizon~· sokswr· m•m (•pülett•s hc:o;zélge
t(•sí>tiil hungos a vasúl'llap d(•Jutún. de hiúha prútuíl
koztunk. Igy l'l'ak mPgmarudunk a sajruilko?.l'ts ítllnpo
túhun. de azt tíjhúl ismí•teljiik. hog~· templomunk, hi
l'l's templomunk kiirny(•k(•t ilyen szemJHlllthúl nagyobb 
hel'she hu·thutnúnk. :\lost azután még t•reclm(•nytelenebh 
lt•sz küzdelmiink. hisz iit esztendei s1.ünet utilll újra 
t•lhl'lyezt(•k a padnkat is a ~zeplötelen szohor mö~riitti 
JlRI'krí•!'z kiiJ·iil. :\ ;;t>túlúk múr· le is üllwtnek. És le 
is fo~nak iilni ! Term(•szl•tesl'n ehlwn uz üldiig(•J(•shen 
akad majd nt•rn nagyon (•piilt•tes dolog is. umi igazán 
nem illik a Szpphitclt•n szobor kiirn~·(•k(•re de tig~· lát
szik l'Z igazún m•m l'ontos. :\z a fontos. hog~· a fáradt 
lödiirgök pihenht•sst>twk. Tiszh•ss(•g, hizon~·o11 helyl'k 
nu~~·obh nwgbt•t·sül(•se ugy lútszik hts;;an-lussan ve
szendiibt• ml'nt•rul(i dolgok ... ~aj nos! ! ! 

ll •• 1.-nl- :\(•nik(•nk ztigolódott, ho~ry ,·aslirnap, 
ami kor li· g i veszt•dpJ nw t. illet n• za ntrú r· e p ü léH t jelzett 
a rúdit'•. nem tartottuk meg a litúniát. :'\e minket 
okoljon. kl'dve;; :\(•ni! nPkünk az elúirást telje~>iteni 

kt•ll. Bizou~· nl'kiink is fúj. hog~· az hszúzadok úta 
leriigzitl'tt istentisztelet t•lmanult. dl'hút neh(•z idiík 
.iárnak mostunúhun mindl'nl'el(•. " nemc;;ak u litániák 
idPj(•t niltoztatj<ík, hanem sok mindent, amit mel!:o;zok
tunk s amiriil azt hittük, hog~· nem fog soha ml•gvál
tozni. A rerHil'lke?.l•s a hh·ck te;;ti éps(•gét szolgálju. 
Amikor ves7.Pdt>lcm nm. akkor menekiilni lehet, süt 
rrwnekülni kt•ll b. ~li(•rt pu:o;ztuljon t'! épen az imád
kozú, júmhor (•mher. amikor az l'risten hizou~·áru 
tig~· ki\'linja, hogy nz ilyen, az li :o;zivjl,ságát mutas1111 
meg az (•Jet sok ll'lwtii;;(•gei kiiziitt. :\z i•lct i•rtl•k, 11z 
(•Jet szent. :\lúzatosan meghajlunk ugyan a Teremtii 
ví•gz(•:o;t•i l'lcitt. dt• azt akarju () iH, hogy hu rwm fiil
t(•tlt>niil sziiks(•gt•s, m• tt•gyiik ki \l'sZl'dt•ll•mtwk azt. 

Elvégezted-e rnár a 

húsvéti gyónást? 

Spánylk J. utóda 

UJ~/ ÁRJ RUDOLF 
órás és ék.szerész 

GYÖNGYÖS. Kos~uth-u 15. 

:\ hhtka .l ú nos I•H Fc•n•rw kiinyvn~·onulújlínuk 
n~·om tu t lisa. (i ~·iingyiis. 

Ft>lelos kiadú: ~lono;;tory .\dorjitn. 
Szerkc•sztúsí·g ,·." kiudúhivutul: Szcnt Bertalun-u. 1'1. 
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